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Húsvéti zárva tartás

Fulbright ösztöndíjak

Az NKA zenei kollégiumának felhívása

A húsvéti ünnepek miatt az Egyetem valamennyi 
budapesti épülete 2015. április 5–6-án zárva tart, a  
gyakorlás ezeken a napokon nem lehetséges.

Forrás: zeneakademia.hu

A Fulbright Magyar–Amerikai Oktatási Csereprogram 
Bizottság a 2016/2017-es tanévre is meghirdeti ösz-
töndíjait. A pályázat beadási határideje posztgraduális 
hallgatóknak 2015. május 18., a PhD fokozattal rendel-
kező oktatóknak és kutatóknak pedig 2015. október 7.

További információ: fulbright.hu

Forrás: zeneakademia.hu

Az NKA pályázati lehetőséget nyújt hallgatók és okta-
tók számára. A támogatást külföldi vendégszereplések, 
nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, 
tanulmányutakon, szakmai utakon, továbbá jelentős 
nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 
esetén lehet igényelni. Az igényelhető támogatás  
összege maximum 1.500.000 Ft. 

Pályázhatnak magyarországi zeneművészeti és elő-
adó-művészeti szervezetek, szakemberek, kutatók, 
kamaraegyüttesek, zeneművészeti oktatási intézmé-
nyekben tanuló, vagy már végzett fiatal magyar zene-
művészek, a magyar zenetudomány és zenepedagógia 
képviselői.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 
2015. október 1. – 2015. december 31.
Jelentkezési határidő: 2015. április 2.

Bővebben: zeneakademia.hu

Kelemen Barnabás kamarazene 
mesterkurzusa

Egyetemünk kamarazene tanára, a Kelemen Kvar-
tett első hegedűse mesterkurzust tart kamarazenei 
formációknak, legyen az klasszikus felállás, énekes 
formáció vagy más, kis szakos hangszeres hallgatók 
kamaracsoportja. A kurzus időpontjai és helyszínei  
a következők:

Április 27. (hétfő) 10:00–17:00, Főépület, X. terem
Április 28. (kedd) 9:00–15:00, Főépület, X. terem
Április 29. (szerda) 10:00–13:00, Főépület, X. terem

A kurzuson csak a Zeneakadémia növendékei játszhat-
nak, de passzívan bárki részt vehet rajta, jelentkezni 
a belicza.julia@zeneakademia.hu e-mail-címen lehet.

Jelentkezési határidő: 2015. április 13.

Forrás: zeneakademia.hu

Brindás Barnabás és Pálfalvi Tamás 
nyerték el az idei Yamaha-ösztöndíjat

Az immár 26. alkalommal meghirdetett ösztöndíj-pá-
lyázat keretében 31 országban osztja szét ösztöndíjait 
a Yamaha hangszergyár. A programban Magyaror-
szágról hagyományosan a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem hallgatói vehetnek részt. A 2014/15-ös tan-
évben rézfúvós hallgatók pályázhattak a Yamaha Mu-
sic Europe GmbH tanulmányi támogatására. Az idei 
évben a február 17-én rendezett meghallgatáson a 
Lakatos György vezette zsűri Pálfalvi Tamás MA II. 
trombita szakos hallgatót (tanára Boldoczki Gábor) 
és a BA III. évfolyamos harsonást, Brindás Barnabást 
(tanára Hőna Gusztáv) megosztva találta érdemesnek  
az 1000 euróval járó ösztöndíjra.

Forrás: zeneakademia.hu
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Farkas Gábor nyerte a NYCA 
nemzetközi meghallgatását

A rangos amerikai koncert- és művészügynökség 
Worldwide Debut Audition felhívására 2014 decembe-
réig jelentkezhettek 35 évesnél fiatalabb zongoristák 
a világ bármely tájáról. A Piotr Anderszewski vezette 
zsűri négy európai és egy amerikai meghallgatást tar-
tott, valamint DVD-n beküldött felvételek alapján érté-
kelte a jelentkezőket. 

A rangos nemzetközi zsűri Farkas Gábort választotta  
a 2015-ös meghallgatások nyertesének, aki így 
a 2015/16-os koncertévadban bemutatkozhat a  
Carnegie Hallban (a debütáló koncerthez jelentős mé-
diatámogatás is kapcsolódik), valamint szólólemezt  
is készíthet a Steinway & Sons lemezkiadónál.

Farkas Gábor 2005-ben diplomázott a Zeneakadémián 
Falvai Sándor és Némethy Attila tanítványaként. Nem-
zetközi versenyeken elért sikerei mellett 2008 novem-
berében Junior Prima Díjat vehetett át, majd 2009-ben 
megkapta a legígéretesebb ifjú zeneművésznek járó 
Márciusi Ifjak állami kitüntetést, s még ugyanabban 
az évben Gundel Művészeti Díjjal ismerték el, 2012-
ben pedig Liszt-díjjal tüntették ki. A következő évben, 
2013-ban adta DLA doktori záró koncertjét, jelenleg a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanársegédje.

Forrás: zeneakademia.hu

FIGYELŐ

Miranda Liu és Tóth Kristóf zágrábi  
versenygyőzelme

Az I. Házi Fuvolaverseny eredménye

Czébely Beáta nemzetközi sikere

A XXI. Young Virtuoso Nemzetközi Versenyről a  
Zeneakadémia hallgatói összesen négy díjat hoztak 
el. A 2015. február 11–15. között, kifejezetten he-
gedűsök számára meghirdetett versenyen a nem-
zetközi zsűri – melynek tagja volt Földesi Lajos, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense is – a 
III. korcsoportban Tóth Kristóf (előkészítő tagozat, 
tanára Kokas Katalin) produkcióját I. helyezéssel 
díjazta. Miranda Liu (BA II., tanára Perényi Eszter) 
a IV. korcsoportban ért el I. helyezést, továbbá el-
nyerte a verseny fődíját, és különdíjat kapott a  
kötelező etűd előadásáért. A verseny gálakoncertjén 
Ravel Tzigane-ját adta elő.

Forrás: zeneakademia.hu

Február 27-én zajlott le a Gyöngyössy Zoltán emléké-
re rendezett I. Házi Fuvolaverseny a Zeneakadémián. 
A versenyen a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem hallgatói vehettek részt, BA és MA korcso-
portban.

A Bachelor kategóriában az első helyet Bálint Berna-
dett nyerte el (tanára Romos Zsolt), a második díjat  
Metykó Viktóriának ítélték (tanára Drahos Béla),  a 
harmadik helyezést pedig Bánki Bertának adták 
(tanára Romos Zsolt). A különdíjat Ács Dominika  
(tanára Sebők Erika) nyerte.

A Master képzés kategóriájának első helyezését 
Scheuring Katának (tanára Romos Zsolt), a máso-
dik díjat megosztva Kerner Máriának és Kovács Sára 
Valériának (tanáruk Sebők Erika), a harmadik díjat 
pedig Szeitl Alíz Kornéliának (tanára Romos Zsolt)  
nyújtották át.

Forrás: zeneakademia.hu

Máltán, a Valletta Nemzetközi Zongoraversenyen ért 
el harmadik helyezést Czébely Beáta, Szokolay Balázs 
és Hargitai Imre tanítványa. Több száz jelentkező közül 
hárman jutottak be a 19–23 éves korosztály döntőjé-
be, ahol a versenyzők öttagú zsűri előtt mutatták be 
félórás, szabadon választott programjukat. Czébely 
Beáta Mozart, Rachmaninov és Prokofjev műveivel 
mérettette meg magát.

Forrás: zeneakademia.hu
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Március 6. és 8. között zajlott le a debreceni Dohnányi 
Ernő Kamarazene Találkozó és Verseny. A produkciókat 
Devich János, egyetemünk Kamarazene Műhelyének 
professor emeritusa, Török Géza karmester, valamint 
a zsűri elnöke, Nádor György, a Zeneakadémia Billen-
tyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének professor 
emeritusa értékelte.

A Zeneakadémia hallgatói közül Barta Andrea és Vö-
rös Elma Dóra fagott-zongora duója kiemelt nívódíjat 
és rektori különdíjat kapott Orbán György Szonáta  
című művének előadásáért (tanáruk Kiss Gyula).  

Baksa Krisztina (gordonka) és Takáts Márton (zongora) 
Rachmaninov g-moll szonátájával, Ilosfai Csenge (he-
gedű), Mády-Szabó Eszter (gordonka) és Vida Mónika 
Ruth (zongora) Smetana g-moll triójával kiemelt nívó-
díjat, Vörösváry Márton (hegedű) és Vida Mónika Ruth 
(zongora) pedig Beethoven G-dúr szonátájával nívó-
díjat nyert (mindhárom csoport tanára Fülei Balázs).

A három kiemelt nívódíjas csoport produkciójával fel-
léphetett a találkozó gálahangversenyén.

Forrás: zeneakademia.hu

Reconnections 2015

Crescendo Nyári Akadémia 2015-ben is

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Jerusalem 
Academy of Music and Dance harmadik éve tartó  
közös workshopjára idén Tel-Avivban került sor.  
A két intézmény közös műhelymunkája egy nagy-
sikerű koncerttel, majd fogadással zárult az izraeli 
nagyvárosban, március 2-án. A repertoáron Ravel,  
Debussy, Mozart, Copland művei mellett a magyar ze-
neszerzőket Dohnányi Ernő és Sáry László képviselték. 
A koncertek ráadásszáma Erkel Ferenc Palotása volt, 
Kecskés D. Balázs, a Zeneakadémia zeneszerző hall-
gatójának hangszerelésében. A koncertet az izraeli  
rádió is rögzítette.

Idén a vonós kamarazenei elemek mellett a fúvósok 
is kiemelt szerepet kaptak, így Ábrahám Márta hege-
dűművész mellett Szatmári Zsolt klarinétművész is 

Idén immár 12. alkalommal rendezik meg Tokajban a 
Crescendo nyári egyetem táborát július 20. és augusz-
tus 3. között. A vonós, fúvós, ének, zongora, orgona és 
gitár mesterkurzusok mellett kamarazene, karvezetés, 
opera, barokk és jazz programokkal is várják az érdek-
lődőket.

képviselte egyetemünk tanári karát Fekete Gyulával,  
a Zeneszerzés Tanszék vezetőjével együtt.

Mivel a Reconnections-projekt zenei, pedagógiai, kul-
turális, sőt diplomáciai jelentősége dinamikusan foko-
zódott az elmúlt két évben, a Jerusalem Academy idén 
már három helyszínen mutatta be a közösen megta-
nult darabokat: Jeruzsálemben két helyszínen, majd az 
utolsó napon Tel Avivban is. 

A workshopról beszámolt az Új Kelet című újságban 
Peer Gideon is. A teljes cikk és a bővebb beszámoló a 
Zeneakadémia honlapján olvasható.

Forrás: zeneakademia.hu/Shiri Zsuzsa – MTI

A jelentkezési határidő: 2015. május 15., de április kö-
zepéig jelentős kedvezményt biztosítanak a részvételi 
díjakból a szervezők. További információ és jelentkezés 
a Crescendo Hungary honlapján.

Forrás: zeneakademia.hu

Hallgatóink sikerei a XII. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene Versenyen
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Engem nagy egyéni „balszerencse” ért, amikor Erich 
Kleiber Berlioz Fantasztikus szimfóniáját vezényelte a 
Filharmóniai Társaság hangversenyén.
 Engem bíztak meg az utolsó tétel harangjainak 
vezénylésével. Ezeket a harangokat nem a ma hasz-
nálatos fémcsöveken játszották, hanem zongorán és 
tamtamon, a színpad mögött. Miután vizuális kap-
csolatuk a zenekar többi tagjával nem volt, ezeket 
a hangszerjátszókat olyasvalaki vezényelte, aki egy 
kis figyelőlyukon át látta a dobogón álló karmestert. 
Ugyanakkor hallhatta a zenekar játékát egészen addig, 
míg a saját része nem következik, mert a zongora basz-
szusa és a tamtam olyan zajt kelt, amitől megsüketül 
más hangok számára.
 Nos, ez a valaki én voltam. A próbák jól mentek. 
Feladatom egyszerű volt, nem kellett hozzá lángésznek 
lenni. Az első nyilvános előadás nem a hangverseny 
volt, hanem az úgynevezett „nyilvános főpróba”. Az 
ilyen főpróbák mindig eladott házak előtt zajlottak le, 
vasárnap délelőtt tizenegykor.
 A végzetes vasárnap előtti szombaton nagy bál 
volt Budapesten, az első, amelyre meghívót kaptam. 
Csodálatosan jól mulattam – olyannyira csodálatosan, 
hogy azon az éjjelen egyáltalán nem mentem haza, ott 
maradtam körülbelül reggel fél nyolcig és a legutolsó, 
legkitartóbb bálozókkal együtt távoztam, csak éppen 
lényegesen rosszabb állapotban, mint ezek a tapasz-
talt korhelyek. Elmentem velük a budai hegyek olda-
lában egy bisztróba káposztalevest enni; azt mond-
ták, ez mindent rendbe hoz. Hát nem hozott. Akkor 
azt mondták, menjek el a törökfürdőbe, és kezeljem 
magam forró gőzzel és hideg vízzel. Meg is tettem, és 
segített is.
 Addigra már el is kellett mennem a hangver-
senyre „harangozni”. Időben érkeztem, és több mint 
jó kedélyben. Elfoglaltam a helyemet a figyelőlyuknál, 
és beintettem. Úgy látszott, minden rendben van. De 
ahogy tovább figyeltem a lyukon át Kleiber kopasz fe-
jét, láttam, hogy először rózsaszínűre változik, majd pi-

Bizonyára sokunkkal fordult már elő, hogy a kihagyhatatlanul jónak ígérkező esti szórakozás kedvéért  
bevállaltuk a másnapi fáradtságot, kialvatlanságot. Megesik ez olykor még a legnagyobbakkal is. Hiszen 
Doráti Antal sem éppen züllött életviteléről vált híressé, az alábbi két történet mégis ilyen jellegű ballépése-
inek állít emléket. Adjuk is át neki a szót, és vonjuk le az esetek tanulságát: egy zenésznek sohasem hátrány  
az, ha jól hall; a színházban pedig bármit is látunk, nem kell azonnal rosszra gondolni.

Ozsvárt Viktória

rosra, vörösborszínűre, arca pedig a visszafojthatatlan 
düh félre nem érthető jeleit árulta el. Kíváncsi voltam, 
mi történhetett a zenekarban, de az általam dirigált 
hangszerek lármája miatt semmit sem hallottam. Csak 
amikor már az utolsó harangütések is elhangzottak, 
vettem észre, hogy az a zene, amelyet Kleiber dirigált, 
nem azonos azzal, amit hallani véltem, habár ugyan-
abból a szimfóniából volt. Egy másodperccel később 
már tudtam, mi történt: kétszeres tempóban dirigál-
tam a harangokat.
 Dies irae – pusztulás – apokalipszis! Mit tehe-
tek? Hogyan meneküljek?
 Hát úgy, hogy vettem a kabátomat, és elrohan-
tam. Mielőtt a szimfónia véget ért, kint voltam az épü-
letből.
 A következő hangverseny hétfőn este volt, a köz-
ben eltelt idő alatt zenekarbéli barátaim titokban tar-
tották a bűnös kilétét. Kleiber – mesélték – őrjöngött 
és dühöngött, ragaszkodott ahhoz, hogy hétfőn más 
ember jöjjön. A választás véletlenül megint énrám 
esett, és miután közben újabb bál nem volt, addigra 
tényleg más ember voltam.
 A harangok is másként csengtek, mint vasárnap, 
lassan, nyugodtan. Kleiber látni akarta a harangos em-
bert, és engem – nem túl nagy örömömre – bevezet-
tek az öltözőjébe.
 Kezet rázott velem. „Maga jól csinálta. Az az em-
ber vasárnap, az egy idióta volt.”
 Huszonvalahány évvel később Buenos Airesben 
egy koncert utáni party-n találkoztam Erich Kleiberrel. 
Megkérdeztem, emlékszik-e még az incidensre. Em-
lékezett – sőt, még mindig dühös volt. Megmondtam 
neki, ki volt az a fickó akkor vasárnap. Azt mondta: „Az 
egy idióta volt.”

 Szilveszter este – mint oly sok színházban szo-
kás – Johann Strauss Denevérje volt műsoron, én diri-
gáltam. Az ilyen előadások mindig rendkívüliek, mert 
tele vannak rögtönzésekkel, alkalmi strófákkal, betét-

MÚLTIDÉZŐ
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számokkal, végül – de nem utolsósorban – a második 
felvonás fináléjában valódi pezsgőt szolgálnak fel. Ez 
„eleven” harmadik felvonást ígért és kiváló hangulatot 
az előadás utáni ünneplésre, mely csakugyan eltar-
tott az esztendő első hetedik-nyolcadik órájáig. Senki 
se volt túl józan január 1-én, de legtöbbünknek volt 
elegendő ideje, hogy az esti előadásig kialudja magát. 
Arra, hogy újév napjának délutánján hagyományos 
operett-előadás van, egyikünk sem gondolt. Miért is 
gondolt volna? Ez nem a mi dolgunk volt.
 Így magam is az igazak álmát aludtam, amikor 
megcsörrent a telefonom. Az intendáns hivatala je-
lentkezett, hogy Wolfner úr, az operett-karmester 
nincs olyan állapotban, hogy a délutáni előadást ve-
zethesse, ráadásul valamennyi többi karmester hason-
ló okokból használhatatlan. Egyetlen reménységük, 
hogy a délután háromkor kezdődő előadást én vezény-
lem.
 – Hány óra van most? – kérdeztem.
 – Egy óra harminc – mondták –, már tizenegy 
harminc óta próbáljuk fölébreszteni.
 – Mi megy délután?
 – A Friderika.
 Volt valami halovány emlékem arról, hogy Le-
hárnak ez az operettje Goethével illetve annak egyik 
szerelmi ügyével kapcsolatos, de sohasem láttam vagy 
hallottam.
 – Nem tudom megcsinálni. Nem ismerem.
 – Ó, de meg kell tennie. Kérem! Nincs senki más, 
aki lábra tud állni.
 – De én meg sohasem dirigáltam effajta operet-
tet életemben.
 Most már az intendáns jött a telefonhoz. Kö-
nyörgött, hízelgett; végülis merő fáradtságból bele-
mentem.
 Felöltöztem, elmentem a színházba, és keres-
tem az énekeseket, akiket megkértem, jöjjenek be 
afféle „tájékoztató próbát” tartani, ám egyetlen lélek 
nem volt látható. Mindannyian gyengélkedtek.
 A darabból csupán egy vékony, nagyon vázlatos 
zongorakivonat volt hozzáférhető, még a hangszere-
lésre való utalások sem voltak benne. Nyilván Wolfner 
úr fejből dirigálta az egész darabot.
 De akkorra már el voltam készülve a legrosz-
szabbra, és reszkető térdekkel mentem le a zenekari 
árokba.
 Derekasan álltam a sarat, és katasztrófa nélkül 

megúsztuk az előadást, egészen az első felvonás finá-
léjáig.
 Akkor egyszerre megfagyott bennem a vér. Hát 
ide jutottam, úgy látszik, a delirium tremens engem is 
utolért.
 Fölnézek a színpadra – ott van az a valami – tisz-
tán láttam.
 Nem, ez lehetetlen.
 Még egyszer fölnéztem.
 Ott, volt, életnagyságban – visszabámult rám, és 
nyugodtan, buta képpel rágcsált.
 Nagy, gyapjas birka.
 Bizonyára senki más nem látta, legalábbis senki 
sem adta tanújelét annak, hogy észrevette. Mindenki 
természetesen, normálisan viselkedett.
 Halálos rémületben fordítottam el a szememet 
a színpadról, és igyekeztem kitartani, amíg végzek a 
felvonással.
 Ámde, folytatni nem voltam hajlandó. Elmond-
tam a színészeknek, hogy mit láttam. Ebből a fehér 
birkából elég volt egy felvonás, és nem akarok a má-
sodikban rózsaszínű elefántokkal találkozni.
 Nos, abból, ahogyan ők az én iszonyodó elbe-
szélésemre reagáltak – ugyanis harsányan hahotáztak 
–, lassan, nagyon lassan elkezdett derengeni, hogy az, 
amit láttam: a rendezéshez tartozó igazi, élő birka volt.

Doráti Antal: Egy élet muzsikája. 
Budapest: Zeneműkiadó, 1981.

MÚLTIDÉZŐ

Chelemen Paula karikatúrája
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Az évtizedes múltra visszatekintő Korinda együttes a 
moldvai csángók zenei nyelvén szólal meg, muzsikájá-
ban egyéni elképzeléseket is megvalósítva. Mértékük a 
hagyomány, útjuk pedig a továbbgondolás.

A Korinda zenekar históriája egészen 2003-ig nyú-
lik vissza, amikor is három szegedi kisiskolás, Csenki 
Zalán, Jávorszky Zoltán és Kálmán Bence részt vett a 
moldvai furulyás, Hodorog András kurzusán. A csángó 
zene bűvkörébe vonta őket, így a néptáncos és -zenész 
Kovács Zoltán vezetésével elkezdtek intenzíven foglal-
kozni ezzel a muzsikával. Táborokba, kurzusokra jártak, 
két év múlva pedig már – nem feltétlenül autentikus 
– furulyazenekari felállásban közönség elé is léptek.

Ahogy telt az idő, Zalán kobzázni kezdett, Bence pe-
dig hegedűre cserélte a furulyát. A népzene mellett a 
néptánc is fontos szerepet töltött be a fiúk életében, 
és a tulajdonképpeni Korinda együttes is táncostársaik 
csatlakozásával jött létre: Bozoki Tamás furulyás és 
Gyüdi Eszter énekes kezdett velük együtt zenélni, a do-
bos pedig egykori tanáruk, Virág Tibor lett.

A Korinda zenekar pár év alatt Szeged kulturális éle-
tének állandó részévé vált. Fennállásuk egészen korai 
szakasza óta rendszeresen tartanak táncházakat, a 
helyi és környékbeli táncegyüttesek koreográfiáit kísé-
rik, és önálló koncerteket is gyakran adnak. A zenekar 
határainkon túlra is több ízben vitte már a moldvai 
csángó muzsikát: a Vajdaságban többször is jártak 

táncházakat tartani, illetve különböző fesztivá-
lokon (pl. Zentai Ifjúsági Napok, Őseink Zenéje) 
koncertezni. Emellett játszottak már Grazban és 
a római Magyar Akadémián.

Az együttes tagjai különböző felállásokban 
rendszeresen hallhatók a Táncház – Népzene 
és az Új Élő Népzene lemezsorozat kiadványain. 
Számos moldvai gyűjtőút és több projekt alkal-
mával is csatlakoztak a szegedi Népzenei Kama-
raműhelyhez. Szerepelnek a Műhely Hegyek-
völgyek között című új lemezén is, amelynek 
különlegessége, hogy a szegedi zenészek klézsei 
csángókkal zenélnek-énekelnek együtt rajta, és 
a felvételek Moldvában, szabadtéren készültek.

Tavaly ősszel Bacsa Orsolya énekes és Túri Luca he-
gedűs csatlakozott a zenekarhoz. A két tag érkezése 
új lendületet adott a Korindának: friss koncertanyag 
született, amelyet novemberben mutattak be. A ta-
gok többsége már Budapesten tanul (Luca és Zalán 
egyetemünk népzene tanszékének hallgatói), így az 
együttes működésének bázispontja Szeged mellett a 
főváros lett. A megújult felállással (2012 után másod-
szor) kiemelt nívódíjat szereztek a bonyhádi Országos 
Népzenei Találkozón, sikerüknek köszönhetően pe-
dig fellépési lehetőséget kaptak a 2015-ös Országos 
Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár programjában.

Az együttes a nyár folyamán hosszabb gyűjtőutat 
tervez Moldvába, valamint – ugyancsak nyáron – CD-
felvételre is készülnek. A táncházi zenélés mellett 
törekszenek rá, hogy Budapesten is növeljék fellépé-
seik számát, valamint a repertoár szélesítése is céljaik 
között szerepel. Szeretnék bemutatni a gyimesi, hét-
falusi csángók, a csíki és bukovinai székelyek, illetve  
a környező területek román lakosságának zenéjét is.

Aki kíváncsi a Korinda zenekarra, az meghallgathat-
ja őket április 21-én a Müpában hangulatkoncert-
jükön, vagy az Eötvös Kollégiumban tartott tánc-
házaikon, amelyekre szeretettel várnak minden 
érdeklődőt. Pontos információkért és további hírekért 
érdemes felkeresni az együttes honlapját (korinda.hu)  
és Facebook-oldalát.

Bolyki Sára

A csángó zene bűvöletében

BANDEMONDA

Korinda zenekar (fotó: Szegedi Béla)
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Lírai Lant
Dhafer Youssef és a Bird Requiem 
Quintet
2015. április 23., 20:00

Bálna Budapest – Event Hall

Ahogyan a Portré rovatban olvasható cikkben is több 
művésztanár nyilatkozta: a jazz az a műfaj, amely 
talán a leginkább nyitott az őt érő hatásokra, külső 
impulzusokra. Kötött belső rendszereken alapuló szer-
teágazó improvizáció ez, amely kölcsönhatásba lép 
a kortárs zenével, a népzenékkel és a populárisabb  
műfajokkal. 

Múlt havi ajánlónk főszereplője Tigran Hamasyan, 
az örmény zongorista-zeneszerző volt, aki népzené-
jével vegyítette és színesítette a műfajt – most pe-
dig egy újabb kontinens újabb árnyalatát szeretném  

Komolyzenészek, jazzesek figyelem: Itt a Népzene Tanszék!
A táncház napja – Az elfeledett Székelyföld.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének műsora
2015. május 9., 19:30 – Zeneakadémia Nagyterem

bemutatni. Dhafer Youssef tunéziai zeneszerző,  
énekes, arab lantos (oud) látogat hozzánk.

Az 1967-ben született művész huszonévesen Bécsben 
és Párizsban kezdett tanulni, valamint fontos előadója 
volt az európai világzenei és avantgárd irányzatoknak. 
A bécsi világ új perspektívákat nyitott előtte, megis-
merkedett a jazzel, klubokban lépett fel, jam sessio-
nökön játszott. Gerhard Reiter ütőhangszeressel meg-
alakította a Zeryab nevű formációt, amellyel elkészült 
első lemeze. Második albumán már hallhatjuk, hogy 
nemcsak kiváló lantos és komponista, hanem egyedi 
énekhanggal is rendelkezik. A szinte éteri magassá-
gokba szökellő hangterjedelem szokatlan egy férfitól, 
viszont olyan szépen, kellemesen és technikásan hasz-
nálja, ami abszolút befogadhatóvá és unikálissá teszi.  
A jazz és az elektronikus zene ötvözetét hallhatjuk ezen 
a lemezen, amely effektekkel és izgalmas ritmusokkal, 
merőben új hangzással mutatkozik be a közönségnek.

A koncert műsora rendkívül változatos: keservesek 
és mulatónóták arányosan váltogatják egymást a 
zenekari tánczenékkel. Néhány dallam vagy közeli 
variánsa valószínűleg ismerősen fog csengeni a mai 
városi táncházi gyakorlatból, vagy a Kodály–Vargyas 
példatárból, de ezek mellett bőséggel szerepelnek 
majd ritkábban hallható dalok is. Megcsodálhatjuk e 
történelmi jelentőségű régió zenekarainak változatos 
hangszer-összeállítását, különböző harmóniai gondol-
kodását, kíséretmódját. Helyenként archív felvételek 
teszik még elevenebbé a múltidézést. Emellett még 
két méltán népszerű zongoraművet, a Marosszéki 
táncokat és a Három csíkmegyei népdalt hallhatjuk 
majd közvetlenül népi forrásaik környezetében, me-
lyek segítenek rávilágítani a székelyföldi gyűjtések  
komolyzenei jelentőségére is.

Tatai Lilla

Mindig is szerettem az olyan koncerteket, melyek egy-
egy megismételhetetlen, ihletett zenei élményen felül 
a közönség zenei ismereteinek bővítéséhez, zenetör-
téneti összefüggések felismeréséhez is hozzájárulnak. 
Ez a koncert minden bizonnyal ebbe a kategóriába 
tartozik majd. Van azonban még egy „mindig is szeret-
tem…” kezdetű mondat, ami eszembe jut erről az est-
ről: mindig is szerettem az olyan koncerteket, ahol kor-
társaimat, ismerőseimet vagy barátaimat hallhatom.

Majd fél évvel azután, hogy a Népzene Tanszék nagy 
sikerű koncertet adott a Székelyföld ezerarcú népi 
dallamkincseiből Csíkszeredában, május 9-én a Zene-
akadémia közönségének is bemutatja ezt az izgalmas 
műsort. Ez a Táncház napja alkalmából rendezett est 
lesz tudtommal az Élesben-sorozat óta az első olyan 
alkalom, amikor a felújított Nagyteremben ismét a 
Népzene Tanszéké a főszerep.
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Dhafer Youssef (forrás: dhaferyoussef.com)

Magyarországon Youssef leg-
újabb, 2013-as albuma mu-
tatkozik be. Ez a tizedik lemez 
eddigi munkájának ötvözete, 
letisztult formavilágú és mégis 
újdonság az előzőekhez képest.

Birds Requiem címmel érkezik 
tehát hozzánk a művész, Eivind 
Aarset gitáron, Kristjan Randalu 
billentyűs hangszereken, vala-
mint Phil Donkin nagybőgőn 
közreműködik, és hogy magyar 
vonatkozása is legyen a kon-
certnek, Németh Ferenc fog 
ütőhangszereken játszani.

Vikukel Dániel

Beszélgetés Romsics Ignáccal

A Kollégiumi Kulturális Klubestek áprilisi vendége a 20. 
századi magyar történelem egyik legnagyobb tudora, 
a Horthy-korszak kutatója, Romsics Ignác, Széchenyi-
díjas történész, akadémikus. Számos, kötetekben és  
folyóiratokban publikált tanulmány mellett olyan  
nagy lélegzetű munkák szerzője, mint a Magyarország  
története a XX. században vagy a 20. század rövid 
története. Romsics tanár úr jelenleg az egri Eszter-
házy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézeté-
nek főállású oktatója, 2010-től a Történettudományi 
Doktori Iskola vezetője. Ugyanebben az évben lett a  
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja is.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a  
Zeneakadémia Bartók Béla Kollégiumába 2015. április 
8-án, szerdán 20 órára.

Az est moderátorai: Czinege Ádám és Tóth Endre.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, amit  
a következő e-mail címen lehet megtenni: 
jelentkezes@lfzehok.hu

LEGYÉL TE IS DUX!

Szívesen emlékszel vissza a gólyatábori élmé-
nyeidre, vagy kíváncsisággal hallgattad a lelkes  
beszámolókat?
Most itt az idő, hogy Te is Dux légy!

Miért gyere Dux-táborba?
 – részed lehet sok-sok játékban, mókában  
 és kacagásban, de csöndben, mély beszélge- 
 tésekben és egymásra figyelésben is
 – gólyatábor-szervezőként megtapasztalha- 
 tod, milyen hálásak a gólyák, ha érzik, hogy  
 törődnek velük
 – tagja lehetsz egy húszéves hagyományok- 
 kal rendelkező közösségnek, mely a tanév  
 folyamán is remek közös programokkal  
 ápolja a kapcsolatot

A tábor időpontja: 2015. július 1–4.
Helyszíne: Csobánkai Cserkészpark
További részletek hamarosan a plakátokon!
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Április 24-én nyitja meg kapuit a Magyar Nemzeti 
Galéria új tárlata, amely friss szempontok szerint is-
merteti az 1920–1990 közötti évek erdélyi magyar 
képzőművészetét. A Sors és jelkép címet viselő, szte-
reotípiákat romboló kiállítás egy kevésbé ismert, rej-
tett erdélyi művészetet mutat be. A tárlat mintegy 
350 alkotást vonultat fel, közel ötven magyarországi, 
németországi és romániai köz- és magángyűjtemény-
ből. A változatos technikákkal készült festmények,  
szobrok, grafikák, plakátok és egyéb illusztrációk az 
erdélyi képzőművészet fő témáiba és korszakaiba ed-
dig ismeretlen szemszögből engednek betekintést.  
A kiállítás augusztus 23-ig látogatható.

Ha április, akkor Budapesti Tavaszi Fesztivál. Valószínűleg mindannyian hallottatok már a minden művészeti 
ágat átölelő, nagyméretű rendezvényről, amelyet idén már tizenötödik alkalommal rendeznek meg. Az egész 
hónapban tartó fesztivál programjaiból nem volt egyszerű válogatni; szerencsémre segítségemre érkezett Ben-
kő Minka, akivel közösen szemezgettünk számotokra – a teljesség igénye nélkül – néhány figyelemre méltó 
eseményt ebből az áprilisi kulturális kavalkádból.

Lakatos Zsuzsa

forrás: jegyekitt.hu

Erdélyi művészpillanatok

A Literárium névre hallgató rendezvénysorozat 2012 
óta szervez havi rendszerességgel kortárs irodalmi 
esteket a Művészetek Palotájában. Április 11-én, 
a Magyar Költészet Napján, 19 órától egy összege-
ző gálaestre kerül sor, amelyben az elmúlt három 
év legemlékezetesebb pillanatait idézik majd fel 
a legkedveltebb vendégek segítségével. Karafiáth  
Orsolya, Térey János, Varró Dániel, Háy János, Garaczi 
László, Grecsó Krisztián mellett meglepetésvendégek  
és sok váratlan fordulat várja még az est folyamán 
az érdeklődőket. Színpadra lép továbbá két hí-
res művészpáros is, Palya Bea és Szokolay Dongó  
Balázs, valamint Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint.  
Műsorvezető: Veiszer Alinda. A Fesztivál Színházban 
megrendezett zenés irodalmi gálaest ritka alkalmat 
kínál arra, hogy egy színpadon láthassuk és hallhassuk  
a magyar kortárs irodalmi élet színe-javát.

Best of Literárium

Horgas Ádám, aki az idei Thália Humorfesztivál díj-
nyertes nagyszínpadi előadását is rendezte, ezúttal 
komolyabb témához nyúlt. A lepkegyűjtő eredetileg 
John Fowles 1963-ban megjelent regényének címe; 
a belőle készült filmfeldolgozás immár ötven éve a 
pszichothriller műfajának igazi klasszikusa. A darab 
férfi és nő párharcának, szépnek és gonosznak áb-
rázolása. Ferdinand, a lepkegyűjtő (Bereczki Zoltán) 
egy minden eddiginél csodálatosabb példánnyal sze-
retné gazdagítani gyűjteményét. Ezúttal azonban a 
lepke egy fiatal festőnövendék, Miranda (Ágoston 
Katalin). A férfi őrült módszerességgel rabolja el és 
tartja fogva a lányt vidéki házának e célra átalakított 
pincéjében – pusztán azért, hogy gyönyörködhessen 
benne. A történet egy két hónapos, tragédiába tor-
kolló torz kapcsolatot mutat be, s ragyogó pszicho-
lógiai pontossággal ábrázolja a két szereplő szellemi 
küzdelmét. A bemutató a Tavaszi Fesztivál keretén  
belül lesz, április 11-én, a Centrál Színházban.

Komoly színház
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forrás: experidance.hu

Az idei Tavaszi Fesztiválra a Rad-
nóti Színház is készül premierrel: 
Tasnádi István új zenés darabját, 
a Spam operettet április 26-án, 
vasárnap 19 órakor mutatják 
be. A mű alapfelvetése, hogy mi 
van, ha a rengeteg spam közül, 
amivel mindenki nap mint nap 
találkozik e-mail fiókjában, és 
gondolkodás nélkül töröl is, akár 
csak egy is igazat mond. Ha va-
lós lehetőséget rejt magában a 
levél, amely gazdagságot, jobb 
életet ígér. A darab hősnője, Ani-
kó, egy bolti eladó szentül hiszi, 
hogy ez így van, egy nap végül 
felkerekedik, és egy alkoholista 
ex-angoltanárral elindul a szebb 
jövő felé. Az út, úgy tűnik, Afrikán 
keresztül vezet, ahol rejtői bo-
nyodalmak hálójába csöppennek.  
A szereplők leírásait nézve – 
„bolti eladó és heroina”, „mu-
száj-bonviván”, „fordulatokban 
gazdag szubrett” – az előadás 
nemcsak nevetésre, hanem 
gondolkodásra is ad lehetősé-
get. A mű zenéjét Dinyés Dániel,  
a dalszövegeket pedig Hajós And-
rás írta.

Spam operett

A Tavaszi Fesztiválon kívül sem szűnik meg az élet  
Budapesten: április 17-én a Birdie mellett az Én, Leo-
nardo – A fény születése című táncjáték is bemutatásra 
kerül. Leonardo da Vinci nevét mindenki ismeri, ahogy 
az is köztudott, hogy polihisztor volt. Arról azonban 
nem beszélnek, hogy milyen ember volt ő valójában. 
Milyen kérdések foglalkoztatták, mik voltak a meggyő-
ződései, kétségei, félelmei? Kikkel vette körül magát? 

Egy makulátlan elme örök ragyogása

Az ExperiDance Production darabja a reneszánsz gé-
niusz életének egy ismeretlenebb szegletét tárja fel, 
bizonytalanságaival, magányával és tengődésével 
együtt, ezzel nem degradálva, csupán emberré téve 
az óriást. A koreográfiát Román Sándor készítette, 
a zenét Czomba Imre írta, a rendező Meskó Zsolt.  
Az április 17-i bemutató után a darab még hat alka-
lommal tekinthető meg a RaM Colosseumban.
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Megismerni, felfedezni, elrugaszkodni, élni. Ezek voltak 
az első lépéseim első lipcsei hónapjaimban. Öt hónap 
(egyelőre), de mintha öt hét lett volna csak. Igen, az  
idő gyorsan telik, ha valami jó és szép.

Ha Lipcse, akkor Bach, és persze Wagner, de ki ne 
felejtsük Mendelssohnt, akiről az egyetemet is  
elnevezték.

Amint megérkeztem, habzsolni kezdtem a várost.  
A Goethe Straße-nél szálltam le a buszról, és az első, 
amit megláttam, az Opera volt, majd megfordultam, 
és vele szemben a Gewandhaus (a lipcsei Müpa). 
Felszálltam a villamosra, és bemondták a következő 
megálló nevét: Musikviertel (zenei negyed), itt van az 
egyetemünk is. Az utcák zeneszerzőkről vannak elne-

vezve, na, jó, nem mindig, 
mert van, hogy költőkről.

Ez volt az első napom Lip-
csében. Amint beköltöz-
tem, tervek tömkelege ke-
ringett a fejemben. Majd el 
kell menni ide, és meg kell 
nézni azt, és el ne felejt-
sem, hogy… És ez a „kerin-
gés” még mindig tart, még 
mindig nincs minden kipi-
pálva a listámon. De nem 
vagyok ám telhetetlen, 
csak szeretem halmozni az 
élvezeteket.

A 0. hét: négy óra alatt 
végigvezettek minket, úja-
kat az épületekben. Négy 
épület van egy percnyire 
egymástól, így az első ta-
nítási héten sem kóvályog-
tunk össze-vissza, mert 

már tudtuk, mi hol van. A németek nagyon-nagyon 
precízek, nem tudom, hallottátok-e már… Tájékozta-
tót kaptunk mindenről, és még szóban is elmondtak 
mindent németül és angolul is, szóval esélyünk nem 
volt a szerencsétlenkedésre. Pedig mindig van valami 
bibi, valami, ami nem úgy működik, ahogy elképzeltük,  
de itt nem, itt minden sima ügy volt.

Az első erasmusos találkozó: egyedüli magyar vagyok 
itt Erasmus-szal, de az ismerkedés nem volt probléma. 
A koordinátorok mindenről bőven adtak információt. 
Először sütizni mentünk, aztán irány a Bach Múzeum. 
3-4 órát töltöttünk ott, de nem volt elég. Vissza kell 
menni, mert nem sikerült mindent végigjárni, végig-
hallgatni. Szóval, ha Lipcsében jártok, mindenképpen 
szánjatok egy napot a Bach Múzeumra!

Szászországi százszorszép

MADÁRLÁTTA

A lipcsei Bach-szobor
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Ha már az erasmusos barátoknál tartok: minden fél-
évben koncertet adnak az erasmusosok, így én össze-
álltam egy cseh zongoristával, és Bartókot játszottunk, 
hát mi mást!? Persze, hogy nem hagyom ki a magyar 
muzsikát. Élmény volt vele játszani, szuperül reagált 
minden „magyaros” megmozdulásra. A nagyteremben 
teltház volt, és nagy sikert arattunk.

Tantárgyfelvétel: mondhattok strébernek, de any-
nyi érdekes tantárgy volt, hogy nem győztem válo-
gatni. Csak kihasználom már, hogy Németországban 
tanulhatok! Szóval így tudtam felvenni a fellépési 
tréning, a gyakorlásmódszertan fúvósoknak és a szín-
padi megjelenés órát. Többre sajnos nem maradt  
időm, mert heti 4-5 fuvolaórám van. Igen, igen, 
itt nem cicóznak. Szóló, korrep, piccolo, zeneka-
ri szólamismeret, technikai, avagy hangképzés óra, 
másik korrep. Ja igen, másik korrep: van egypár 
zongorakísérőnk, így aztán van csembalistánk is,  
aki a Bachokat kíséri. Egyetem, mégsem kész művé-
szekként kezelnek minket, a főtárgy tanárom heti 
öt nap benn van. Olyan darabokat tanulok, amiket 
otthon nem ismernek, így kicsit „németessé” tehe-
tem néha a játékomat. Hetente vannak tanszakik,  
és szinte minden nap van valamilyen koncert a nagy-
teremben.

A tanszakunk olyan, mint egy nagy család: a tanárunk 
és a korrepetitorunk (akik egyébként férj és feleség) 
a „szüleink”. Ha valami elmondható ránk, az az össze-
tartás. Testvéri szeretet: kipipálva! Van, hogy együtt 
hangképzünk ketten, hárman. Nem fúrjuk egymást 
vagy irigykedünk, hanem biztatjuk, és motiváljuk a 
másikat. A tanárunk kéthetente küld valamilyen fel-
hívást, hol nyári akadémiáról, hol álláslehetőségről, 
versenyről, meghallgatásokról.

Gyakorlót szerezni, ahhoz kell egy kis fifika. A vonó-
sok és a zongoristák a főépületben két órára kaphat-
nak csak termet, a fúvósok épületében viszont, ha 
résen van az ember, akár egész napra is kaphat gya-
korlót. Így lett tehát a Bläserhaus (a fúvós épület) 
olyan, mint a második otthonunk. Nincs olyan nap, 
hogy ne futnék össze valaki ismerőssel, akivel aztán  

persze csevegésbe kezdünk, amiből jönnek a spontán 
kávézások, és így tovább…

A tanulás mellett tanárként elhelyezkedni nem nehéz, 
év elején nagy eséllyel találni egy félállást vagy akár 
egészet. Konzi itt nincs, ellenben a BA négy évig tart. A 
Masterre általában egy hely van, és hetvenen jönnek 
felvételizni. Próbajáték viszonylag sok van, szóval, ha az 
embernek van pénze utazgatni, akkor hát próbajáték-
ra fel! Elég sok városban van ún. Orchesterakademie, 
ami egy kétéves képzés, és egyben munkát is biztosít 
arra a két évre, valamint utána is. Ez amolyan diploma 
utáni terv.

A zenekarról: három projekt van egy szemeszterben. 
Mindhárom projektből két-két koncert van. A zené-
szek megbízhatóak, mindenki minden próbán ott van, 
a kezdés pontos, és a karmesterek nagyon aktívak. 
Konkrét zenei elképzeléseiket érthetően közvetítik, 
a próba is tudatosan van felépítve. A próbafolyamat 
mindig nagyon intenzív, mindennapos, de szerencsé-
re a próbák nem tízórásak… Annak nem sok értelme 
lenne, nem lenne idő elmélyülni, megemészteni, vala-
mint annyira lefárasztana, hogy a koncerten már hasz-
nálhatatlanok lennénk.

És amikor nem muzsikálunk? Hát elmegyünk a 
Gewandhausba. A Gewandhaus Orchester valami fan-
tasztikus. Péntekenként pedig Bach-kantátákat játsza-
nak a Tamás-templomban. Első héten a lipcsei Tamás-
templom fiúkórusát hallgattam meg. Persze Bachhal 
egy selfie is készült, azt ki nem hagynám… Amúgy 
meg a koncertek után (amiken játszunk, meg amiken 
nem) beülünk egy pizzára, egy forró csokira, vagy el-
megyünk valamilyen szórakozóhelyre. 

Az élet pörög Lipcsében. Egy tanszaktársam helyett 
Brémába utaztam egy nemzetközi zenekarral. A re-
pertoár merész volt Sosztakovics 10. szimfóniájával 
az élen, de azért a mindennapos intenzív próbák  
meghozták az eredményt.

Itt mindenki biciklivel jár – igen, még zuhogó esőben is, 
és igen, még télen is. Az emberek óvatosak, figyelnek 

MADÁRLÁTTA
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egymásra, és ha éjjel kettőkor sétálok ha-
zafelé a belvárosból, nem rettegek, hogy 
valami részeg kirabol, vagy kötözködni 
kezd. Tényleg jó érzés úgy végigmenni 
a belvároson, hogy egy darab szemetet 
nem látok, vagy egy pikáns megjegyzést 
nem hallok. Egyszóval biztonságban ér-
zem magam. Mindenki rendkívül segítő-
kész, bár az is megesik, hogy „nincs ked-
vem” napjuk van. De szeretem, hogy a 
boltban is mindig úgy köszönnek el, hogy 
további szép napot kívánnak.

A német nyelvbe semmi perc alatt belerá-
zódtam, bár tény, hogy itt Lipcsében né-
hányan tájszólással beszélnek. A külföldi 
barátaim révén pedig most már értem a 
francia és a spanyol akcentusú németet 
is. Ez azt hiszem, több, mint amit remél-
tem.

Sajnos a kamarazenélésben egyálta-
lán nem nyitottak. Míg otthon tényleg 
örömzenélünk, és simán összeülünk egy 
hangulatkoncert erejéig duózni egyet, vagy poénból 
Chick Coreát blattolni, itt, ha nem kapnak kreditet, szí-
vességből, vagy mert szeretnek zenélni, nem vállalnak 
semmit, vagy csak nagyon ritkán.

Főzni nincs túl sok időnk, ezért a legtöbben ebéd-
időben a menzán kötünk ki. A Leipziger Universität 
földszintjén van AZ egyetemi menza, ahol az összes 
lipcsei egyetemista hemzseg ebédidőben. A választék  
pedig nagyon bőséges és finom.

Ha tél, akkor karácsonyi vásár. A belváros megtelik 
emberekkel. A hangulat mesés, utcazene, drezdai 
Käsebrot (egy különleges sajtos kenyér), de összefu-
tottam kürtőskalácsossal és lángosossal is. A spanyo-
lok megígértették velem, hogy legközelebb én sütök 
nekik. Na, majd meglátjuk… A rezeseink kimentek 
utcazenélni egy órácskát, összeálltak tízen, mi meg a 
tanszaki után egy kis forralt bor mellett meghallgattuk 
őket.

Nézzünk bizalommal a jövőbe: milyen jó, hogy ez 
nem csupán öt hónap, hanem még „le kell tudnom 
fél évet”, mert így el tudok majd menni a közeli vá-
rosokba, Berlinbe, Drezdába. A következő erasmusos 
találkozót egy drezdai múzeumba tervezik. És persze 
oly sok mindent tervezek még: meglátogatni a Men-
delssohn-házat, kibiciklizni a Cospudener-tóhoz és 
megnézni a naplementét, Operába menni, és belehall-
gatni, hogyan játszanak jazz-zenét a németek…

A koncerteken mindig teltház van, és nem ám csak 
a mendelssohnosok töltik meg a termet. Sok külföldi 
van, és mindenki nagyon nyitott és befogadó. Szere-
tünk zenélni, szeretünk suliba járni, szeretjük a várost, 
szeretjük egymást.

Lipcsét nekünk találták ki, zenészeknek.

Nemes Réka
fotók: Nemes Réka

Szűcs Marietta és Nemes Réka
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A Szenátus 2015. február 24-én tartotta soron követ-
kező ülését, melyen kilenc napirendi pontot tárgyaltak 
a tagok.

Elsőként meghallgattunk Szabó Stein Imre kommuni-
kációs igazgató éves beszámolóját, melyből kiderült, 
hogy a Zeneakadémia marketingje sikeresnek bizo-
nyult, számos újságban, internetes portálon jelentek 
meg cikkek az egyetemről és a koncertközpontról. 
Megtudhattuk, hogy nagy sikere van a koncertmaga-
zinnak és az egyestés hangverseny-ismertető füzetek-
nek is. Kialakult a Zeneakadémia saját, önálló arculata.
A második napirendi pontban Csonka András kul-
turális igazgató számolt be az elmúlt év sikereiről.  
A Szenátus tagjai elé tárta a tavaly eladott jegyek 
számát összesítve és különböző szempontok sze-
rint felbontva is, valamint ismertette az ebből szár-
mazó bevételeket. A kiadások oldalán is láthattuk a 
számokat, és örömmel tapasztaltuk, hogy nem volt 
veszteséges az elmúlt év. A Szenátus Szabó Stein  
Imre és Csonka András beszámolóját is elfogadta.

A harmadik napirendi pontban Lakatos Gergely fő-
mérnök is beszámolt 2014 eseményeiről és az idei 
tervekről. Elmondta, hogy a Liszt téri épületen ren-
geteg garanciális hibát találtak, melyből nagyon ke-
veset sikerült eddig kijavítani. A legnagyobb prob-
lémát a nyílászárók és a hűtő-fűtő berendezések 
hibája okozza, melyet reméli, hogy a nyári szünetben 
orvosolni tudnak. Zongorák beszerzése is folyamat-
ban van, melyeket a tanév végére várunk. Az idei ter-
vekben nagy hangsúlyt kap a többi épület felújítása,  
leginkább a kollégiumi helyzet megoldása.

A negyedik napirendi pontban a 2015. évi kulturális 
programokról esett szó. Csonka András elmondta, 
hogy idén már bérleteket is vásárolhatnak az érdek-
lődők. Az ötödik napirendi pontban Csonka András a 
140. évébe lépő Zeneakadémia idei koncertprogram-
ját ismertette, melyet a honlapon és a programfüze-
tekben is megtalálhatunk.

A hatodik és hetedik napirendi pontban az egye-
tem költségvetését tárgyalta a Szenátus. Sajnos nem 

készült el az előterjesztés, ezért ezt a két pontot 
el kellett napolni. A testület rendkívüli ülést hívott  
össze 2015. március 4-én 18 órára, mely azonban ha-
tározatképtelen volt.

A nyolcadik napirendi pontban a Bartók Konzi Alapító 
Okiratának módosítására került sor. Benkő Szabolcs el-
mondta, hogy a módosítást azért kérik, mert az OKJ-s 
vizsgajelentkezésekhez szükség van a szakok kifejté-
sére. Ezt tartalmazza a módosítás, melyet a Szenátus 
tagjai jóváhagytak.

Az egyebek napirendi pontban a soron következő sze-
nátusi időpontok módosításáról esett szó, valamint a 
Bölcsek Tanácsának üléséről, melynek kapcsán meg-
tudtuk, hogy lassan megszületik a döntés, hogy a Liszt 
téri épületbe milyen festmények, képek és szobrok ke-
rüljenek vissza, és hogy melyik terem kapja vissza régi 
elnevezését.

Nász Renáta

A Szenátus februári üléséről

SZENÁTUS
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 „Hagyjuk a szexualitást a hanyatló Nyugat 
ópiumának.” – rémlettek fel bennem Virág elvtárs sza-
vai, amikor átolvastam a hangverseny műsorát. A sze-
relmesek napja ugyanis arra ösztönzött egy maréknyi 
fiatal muzsikust, hogy egy jéghideg templomban J. S. 
Bach vallásos zenéiben mélyedjenek el és ebbe bevon-
ják a hasonló élményekre vágyókat. Nos, én közöttük 
voltam, és bizton állítom, hogy mind zenei, mind emo-
cionális értelemben értékes élménnyel gazdagodtunk 
a Felsővízivárosi Szent Anna plébániatemplomban, 
Bálint napon megtartott hangversenyen.
 A lelkes zeneakadémisták kitettek magukért. 
A művek előadását egyenletesen magas színvonal, a 
zenei anyag alapos, művészi kimunkálása jellemezte. 
Egyetlen egy, de annál zavaróbb körülmény csökken-
tette a koncert élvezhetőségét: a helyszín akusztikájá-
nak látszólagos figyelmen kívül hagyása. A zenei szövet 
kiegyenlítettsége ugyanis többször felborult azáltal, 
hogy a fellépők nem számoltak kellőképpen a temp-
lombelső akusztikai adottságaival és az így módosuló 
hangi erőviszonyokkal.
 A hangverseny felépítése logikus rendet 
követett. A műsor keretét egy tisztán hangszeres 
(c-moll passacaglia) és egy continuóval megerősített 
a cappella mű (Jesu meine Freude) alkotta, míg ezek 
között öt vegyes apparátusú darab (motetta, kantá-
ta és passió részletek) kapott helyet, melyek során 
mind a négy hangfaj képviseltette magát egy-egy 
áriával. Ez a fajta ötletes, szimmetrikus elrendezés ki-
emelte a hangversenyt a vegyes-saláta jellegű iskolai  
koncertek tömegéből.
 A nyitóművet, a c-moll passacagliát Tar Zita 
előadásában hallottuk. Letisztult, transzparens, egy 
kissé talán óvatos játékmód jellemezte. Egészséges 
tempót választott a darabhoz, amelyet szinte végig 
magabiztosan tolmácsolt. A sűrűbb textúrájú epi-
zódokban sem történt sok hangi hiba, de ezeknél 
a részeknél az volt a benyomásom, hogy a hangok  
tömege irányítja az orgonistát, nem pedig fordítva.
 A már említett akusztikai beállítatlanság az 
ezután következő művekben vált tetten érhetővé. 
A BWV 21-es kantáta egy áriáját (Seufzer, Tränen, 
Kummer, Not) adta elő Szentes Anna (szoprán), Kiss 
Dominik (oboa), valamint a koncert további részében 

a continuo szólam felelőse, Tar Zita. Az ária kezdetén 
még nem tűnt fel a probléma. Az oboista kerek, telt 
hangon, érzékenyen szólaltatta meg hangszerét, majd 
magabiztosan belépett az énekesnő is, jól megtámasz-
tott magas hangjaival. A tutti megszólaláskor viszont 
egyszerűen eltűnt a szoprán hangja, az oboa-tónus 
teljesen elnyomta azt. Úgy hiszem, ez mindkettejük 
hibája volt, az oboista képtelen volt háttérbe vonulni 
a kellő pillanatokban, míg az énekes nem tudott élni 
hangi fölényével, hangja bennrekedt. Tegyük hozzá, 
hogy dolgukat a templomi „éghajlat” sem könnyítette 
meg – rendkívül hideg volt.
 Ezután lépett színpadra a Hontvári Gábor 
vezette kamarakórus, amely először Bach „Ich lasse 
dich nicht, du segnest mich denn” kezdetű motettáját 
(BWV Anh. 159) szólaltatta meg. A fiatalok igencsak jól 
szerepeltek, apró hangi gyengeségeik ellenére reme-
kül összefoglalták a művet, csodás zenei pillanatokat 
teremtve éneklésükkel.
 Kiemelném a fellépő művészek közül az est 
karvezetőjét és ügyeletes konferansziéját, Hontvári 
Gábort. Tudatos és finoman differenciált eszközök-
kel dolgozó muzsikus, aki amellett, hogy kiválóan 
irányította az együtteseket, lelkes bevezetőivel se-
gített feloldani a hangverseny kezdetben hűvös,  
távolságtartó hangulatát.
 A koncert folytatásaként a BWV 182-es kan-
táta egy áriáját („Jesu lass durch nicht, du segnest 

Valentin napi Bach-muzsika

Tar Zita (forrás: youtube.com)
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mich denn”) hallhattuk Józsa Botond (tenor), Virág 
Mátyás (cselló) és Tar Zita (continuo) előadásában. 
A helyi akusztika jelen esetben sem vált a darab elő-
nyére. A csellószólót elfedte a hangzás, dallamvona-
la csupán néhány pillanatra vált tisztán hallhatóvá. 
Kár, pedig igazán figyelemre méltó volt. Az énekesre 
sem lehet panaszunk, intelligensen, bár kissé még  
éretlen hangon tolmácsolta szólamát.
 A következő műsorszám volt számomra az 
est fénypontja, annak ellenére, hogy a hangzástér ki-
próbálatlansága ezt az előadást is megzavarta. A ka-
marazenekar, Kapor Andrej (hegedű) és Molnár Anna 
(mezzoszoprán) a Máté-passió „Erbarme dich” kez-
detű áriáját adta elő. Gyönyörű, kifinomult, magával 
ragadó, és még sorolhatnám a jelzőket, amelyek felöt-
löttek bennem az ária hallgatása során. A hangszeres 
szólista dallami érzékenységgel, kiváló technikai tudás-
sal zenélt, a kamarazenekar hangzásából viszont nem 
mindig tudott valódi szólistaként kiemelkedni. Ami 
elfeledtette velem a zavaró körülményeket, az Molnár 
Anna kiemelkedő teljesítménye volt. Gyönyörű, kissé 
pasztellszerű hangja kiválóan illet az ária karakteréhez. 
Mélyen értette és érezte a zenebeszéd hullámzását, 
arányait és tagolását, emellett tökéletes összhangban 
volt a kísérőkkel és szólistatársával.
 A következő ária („Mein teurer Heiland” / 
János-passió) előadása sem nyújtott kisebb élményt. 
Borka Ákos (basszus) hangfaját meghazudtoló mozgé-
konysággal és könnyedséggel interpretálta szólamát, 

miközben a résztvevő kórus biztos és transzparens 
hátteret biztosított számára.
 A műsor zárásaként Bach egyik legszebb mo-
tettája, a Jesu meine Freude (BWV 227) hangzott el a 
szólistákkal kiegészült kamarakórus és Hontvári Gábor 
előadásában. Talán ebben a műben volt leginkább 
érezhető az ifjú karmester zenei fantáziájának gaz-
dagsága. A kórus esetleges gyengeségeitől eltekintve 
(a szoprán és a tenor szólam nem ért fel a többihez) 
végig egységes, rendkívül kimunkált előadást hallhat-
tunk. Néhány tételt kiemelnék, többek között a leg-
elsőt. A korál-tétel anyagát a muzsikusok a szövegre 
érzékenyen tagolták, apró agogikákkal izgalmassá téve 
a nagy vonalakban mozgó dallamot. Az ötödik tétel a 
szövegnek megfelelően drámai és fenyegető volt, igaz 
kicsivel több feszültséget is elbírt volna. A nyolcadik 
tétel tenor-alt-basszus tercettje a remek szólistáknak 
köszönhetően szintén az előadás egyik csúcspontjává 
vált. A legemlékezetesebb pillanatokat azonban az ezt 
követő, „Gute nacht” kezdetű tétel nyújtotta, melyben 
végre teljes potenciáljával szólalt meg a kórus. Nagyon 
finom zenei mozdulatokkal haladtak előre. Érzékenyen 
váltogatták egymás között a fő dallam vezetésének fel-
adatát, érett hangzást hozva létre.
 Remélem, a negatív kritikákat nem veszik a 
szívükre az előadók. Az este folyamán egy sor rend-
kívül tehetséges, intelligens zenész lépett a közönség 
elé, óriási energiákat szabadítva fel és nagy élményt 
nyújtva. Ha belegondolok, hogy ezek a muzsikusok 
nagyrészt még csak tanulók, akkor elképedek, hogy 
már most ilyen magas szintű előadásra képesek.  
Lelkesen várjuk a folytatást!

Elek Martin

(Bach hangverseny. Felsővízivárosi Szent Anna plé-
bániatemplom. 2015. február 14. 19:30. Műsor: J. S. 
Bach: c-moll passacaglia (BWV 582), Seufzer, Tränen, 
Kummer, Not (BWV 21), Ich lasse dich nicht, du segnest 
mich denn (BWV Anh. 159), Jesu lass durch nicht, du 
segnest mich denn (BWV 182), Erbarme dich (BWV 
244), Mein teurer Heiland (BWV 245), Jesu, meine 
Freude (BWV 227). Km.: Tar Zita (orgona, continuo), 
Szentes Anna, Molnár Anna, Józsa Botond, Borka Ákos 
(ének), Kapor Andrej (hegedű), Kiss Dominik (oboa), 
Virág Mátyás (cselló), a Zeneakadémia hallgatóiból 
álló kamarazenekar (koncertmester: Kapor Andrej) és 
kamarakórus (vezényel: Hontvári Gábor).)Molnár Anna (forrás: youtube.com)
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A hatrészes Találkozások Liszt Ferenccel sorozat utol-
só előtti koncertjén a Zeneakadémia Ének Tanszékét 
vezető Meláth Andrea és tanítványai léptek fel. Az es-
tén Szabó Ferenc János konferált, aki amellett, hogy 
az ének tanszak egyik zongorakísérője, zenetudományi 
tanulmányokat is folytat egyetemünkön. A koncert-
sorozat egyik legnagyobb értékét a kompozíciókkal 
kapcsolatos ismertetések adják, melyek segítenek el-
helyezni Liszt életművében a darabokat. A bevezető-
ből megtudtuk, hogy Liszt 1839-ben írta első dalát, s 
egészen haláláig komponált ebben a műfajban. Élete 
során körülbelül 87 dalt írt, a pontos számot azonban 
a több változatban is fennmaradt művek miatt ne-
héz megmondani, gyakran kérdéses marad ugyanis, 
hogy mi számít új műalaknak. A poliglottságot alátá-
masztandó a koncerten felhangzott német, francia,  
magyar, orosz, olasz és angol nyelvű dal is.

Ez volt az első alkalom, hogy olyan koncerten jár-
tam, amelyen előre elköszönnek a hallgatóságtól – az 
első dal, az Isten veled! Meláth Andrea előadásában 
hangzott el. Ezt követte az Ihr Auge, szintén Meláth 
előadásában. Az énekesnő erőteljes hangja teljes 
mértékben birtokba vette a termet: ugyanolyan erő-
vel szólt a legelső sorban ülőkhöz, mint a hátul helyet 
foglalókhoz. Őt követte Yoshida Makiko, aki a Heine-
költemény megzenésítését, a Du bist wie eine Blumét 
adta elő. Egy bátrabb előadás, erőteljesebb hang 
jobban betöltötte volna a termet, kicsit úgy éreztem, 
adósa maradt a térnek. A ciprusi származású Theodora 
Raftis két Victor Hugo-költeményt szólaltatott meg 
(Oh quand je dors és Comment, disaient-ils). Éneklé-
sét jól megformált kontrasztok és kifejező testbeszéd 
jellemezte. Különösen hatásos volt, amikor egy izga-
tott szakaszt felváltott egy lágy rész, majd a két réteg 
egymásra helyezve szólalt meg, hibrid-élményt hozva 
létre. Az első blokkot – öt blokkra voltak csoportosítva 
a dalok – Ayane Imai zárta, a Pace non trovo előadá-
sával. Szépen megszólaltatta a művet, bár hiányzott 
belőle a kirobbanó érzelem, ami ehhez az olaszos  
bel cantóhoz illett volna.

A második blokkot a Blume und Duft című dal nyitot-
ta, melyet Liszt már weimari korszakában, 1854-ben 
írt. Molnár Anna előadását kissé kevésnek éreztem, 
de tegyük hozzá, magát a dalt is. Az előadó túl visz-
szafogott volt, úgy tűnt, mintha nem adott volna ele-
get önmagából, mintha zárva maradt volna előttünk. 
Az In Lebeslust és Die Loreley Kersák Edina előadá-
sában már több volt, de összességében véve ez is 
lehetett volna bátrabb, hogy még az utolsó sorokban  
is tisztán lehessen hallani minden apró finomságot.

Akik ismerik Liszt komponálási szokásait, tudják, hogy 
elkészült műveit gyakran módosította vagy javítgatta 

Az ötödik találkozás Liszttel
Liszt valódi világpolgár, européer volt: Magyarországon született, Franciaországban tanult, majd Weimarban 
telepedett le, élete végét pedig Weimar, Róma és Budapest közötti ingázással töltötte. Ennek megfelelően 
kiválóan tudott németül, franciául, olaszul, sőt valamennyire angolul is. (A magyar nyelvvel azonban hadilábon 
állt.) Dalai tükrözik Liszt többnyelvűségét, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Régi Zeneakadémia 
Kamaratermében megrendezett Liszt, a dal poliglott mestere koncert másfél órája alatt hat különböző nyelven 
hallhattunk megzenésített költeményeket.

Meláth Andrea (fotó: Szántói Lilla)
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utólag, esetenként akár 
át is dolgozta. Ezért is 
volt nagyon találó, hogy 
a harmadik blokkban a 
Goethe Der du von dem 
Himmel bist című költe-
ményére komponált dal 
három különböző válto-
zatát hallhattuk egymás 
után. Így kirajzolódha-
tott előttünk, ahogy Liszt 
az évek múlásával más 
érzelemvilággal nyúl 
ugyanahhoz a műhöz. 
Az 1842-ből való első 
változatot Ayane Imaitól 
hallhattuk, aki előadá-
sában nagyon szépen 
érzékeltette a műben ta-
lálható nagy kinyílást. Az 1849-es második és az 1860-
as harmadik változatot Meláth Andrea tolmácsolta, 
akinek hangja olyan erőteljes és határozott, hogy  
egyszerűen kikényszeríti magának a figyelmet.

Ezt követően a Was Liebe sei három változatát hall-
hattuk Molnár Annától, aki, ellentétben az előző 
éneklésével, rendkívül meggyőző volt. Teljesen be-
leélte magát a dalba, megjelenése is ezt tükrözte: 
egész teste és arcmimikája részt vett az előadásban. 
Talán nem túlzás azt mondani, hogy inkább az elő-
adás nyert meg a dalnak, és nem a dal önmagának. 
Mindeközben pedig nagyjából kronologikusan is 
haladunk, hiszen a Was Liebe sei utolsó változa-
ta és az ezt követő Einst már Liszt kései korszakából 
való. Az utóbbi például már tonikai zárlat nélküli mű,  
ami nem egyedülálló Liszt kései műveiben.

Az utolsó blokk már teljes egészében Liszt idősko-
ri műveiből válogatott. A Nye branyi menya moj 
drug (1866), a La perla (1872), Liszt egyetlen angol 
nyelvű dala, a Go not, happy day (1879) és a Gebet  
(1883 körül) Meláth Andrea előadásában hangzott el.

Ez a koncert valóban Lisztről szólt, így ellensúlyozta 
a legutóbbit, amelyen inkább Beethoven dominált.  
A műsort kiválóan állították össze, hiszen a kronolo-
gikus ív, a többnyelvűség és a különböző változatok 

bemutatása egyszerre volt jelen, Szabó Ferenc Já-
nos összekötő szövegei pedig segítettek abban, mire 
is érdemes figyelni a dalok elhangzása során (pl. a 
prozódia és annak javítása az újabb változatokban). 
A Találkozások Liszt Ferenccel sorozat keretén belül 
eddig betekintést nyerhettünk Liszt vallásos zongo-
radarabjainak világába, a hárfával való kapcsolatába, 
a h-moll szonáta keletkezési körülményeibe, megis-
merhettük a szerző kamarazenei oldalát, most pe-
dig képet kaphattunk arról, milyen dalkomponista 
volt. A találkozásokat a március 18-i Liszt és a kórus-
muzsika koncert tette teljessé, melyről a következő  
számban olvashattok majd. De addig is, Isten veled!

Gusztin Rudolf

(Liszt, a dal poliglott mestere. Régi Zeneakadémia, 
Kamaraterem. 2015. február 18. 18:00. Műsor: Liszt 
Ferenc: Isten veled!; Ihr Auge; Du bist wie eine Blume; 
Oh quand je dors; Comment, disaient-ils; Pace non 
trovo; Blume und Duft; Die Loreley; In Liebeslust; Der 
du von dem Himmel bist; Was Liebe sei; Einst; Nye 
branyi menya moj drug; La Perla; Go not, happy day;  
Gebet. Km.: Szabó Ferenc János (narráció, zongora-
kíséret), Meláth Andrea, Yoshida Makiko, Theodora 
Raftis, Molnár Anna, Kersák Edina, Ayane Imai (ének), 
Alter Katalin (zongorakíséret).)

Alter Katalin (zongora) és Theodora Raftis (ének) (fotó: Szántói Lilla)
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JAZZ 50
a populáris könnyűze-
nétől, valamint meg-
győzni az illetékeseket, 
hogy nagy tévedés 
volt a műfaj korábbi  
minősítése, hiszen az 
– bár a nyugati zenekul-
túra sokféle formában 
hatott rá – elsősorban 
az afroamerikai folk-
lórból alakult ki, amely 
az Amerikába hurcolt  
feketék népzenéje volt 
és maradt” – írja Gonda 
János. 

Az áldozatos munka 
viszont meghozta gyü-

mölcsét, ugyanis a hatvanas években, ha szerény ke-
retek között is, de kialakult a magyar jazzélet. Maga 
az oktatás először szakiskolai keretek közt, Jazzkonzi 
néven folyt a Bartók Konzi részeként, ezzel együtt pe-
dig klubok létesültek, kisebb koncerteket rendeztek, 
megindult a Modern Jazz című lemezsorozat, valamint  
cikkek, tanulmányok jelentek meg a műfajról.

Eleinte hét szakon kezdődött meg a képzés: ének- és 
hat hangszeres szakon. Az iskola azokat a hangszere-
ket választotta, amelyeknek a műfajban meghatározó 
szerepük van. A hangszeres oktatás mellett a vezetés 
fontosnak tartotta a jazzelmélet, jazztörténet, hallás-
fejlesztés, kis- és nagyzenekari gyakorlat melléktárgya-
kat is. Így tehát komplex zenei oktatás biztosította a 
diákok fejlődését, amelyre Gonda János szerint azért 
volt szükség, mert ez a zene nem szabad fantáziálás, 
hanem belső kötöttségeken alapuló organikus imp-
rovizáció, mely tematikus komponált anyaggal tár-
sul. Másfelől a jazz éppen improvizatív mivolta miatt 
minden irányba nyitott, folyamatos kölcsönhatásban 
állva a modern kompozíciós muzsikával, a folklórral  
és bizonyos mértékben a populáris zenével.

Áprilisi, rendhagyó Portrénkban nem egy művészta-
nárral fogok beszélgetni, hanem a zene és az oktatás 
egy nagyobb szeletével szeretném megismertetni az 
olvasót. Ötvenéves ugyanis a Jazz Tanszék, ami ha azt 
nézzük, hogy maga a jazz mint műfaj körülbelül az 
elmúlt évszázad zenéje, akkor rengeteg idő. Az első 
ötven év bemutatásához Gonda János írása, valamint 
Binder Károly és Borbély Mihály szavai lesznek segít-
ségemre.

„Európában az elsők között Magyarországon alakult 
meg a hivatalosan, államilag támogatott jazzoktatás. 
Gonda tanár úr kitartó, áldozatos munkájának ered-
ményeképp sikerült egy tiltott kategóriából a tűrt 
és a támogatott felé elmozdulni” – mondja Binder 
Károly. A helyzet valóban nehéz volt, a pozíció pedig 
tényleges kivívást igényelt. Az akkori kultúrpolitika a 
jazzt az amerikai felsőbb rétegek kozmopolita zené-
jének tartotta, és hasonlóan a többi nyugati eredetű  
művészi megnyilatkozáshoz, radikálisan tiltotta.

„A feladat tehát kettős volt: felvilágosítani a széles 
publikumot arról, hogy a jazz jelentősen különbözik 

Binder Károly és Borbély Mihály (fotó: Hamarics Zsolt)
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A tanszék útja a Tanárképző Főiskola intézménye alatt 
folytatódott, majd amikor ezen új helyzethez alkal-
mazkodva a tanári kar kialakította a tanmenetet, tan-
terveket, a Főiskola megszűnt, a tanszék pedig a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetembe beolvadva önálló 
egységként kezdett működni. Gonda János zongora-
művész, zenetörténész 1997-ig vezette az intézményt, 
majd Borbély Mihály vette át a tanszékvezetői posztot.

Borbély Mihály 1982-ben került a Jazz Tanszékre, 
ahogy ő mondja, neki ez már történelem volt. Az ak-
kor tizenhét éves intézmény azóta fél évszázados lett, 
tehát Borbély tanár urat több mint harmincéves kap-
csolat fűzi az iskolához. Miközben tanult, már tanított 
is, klasszikus klarinétot oktatott a szaxofonos hallga-
tóknak. Tanulmányainak elvégzése után Gonda János 
marasztalta, így a klarinét mellett jazzelméletet taní-
tott, majd pár évre rá szaxofon főtárgyat és zenekari 
gyakorlatot kezdett oktatni. Ezek után kérték fel tan-
székvezetőnek, amely pozíciót három évig töltötte be.

Binder Károly ezután vette át a stafétát, és azóta is 
eredményesen és lelkiismeretesen vezeti a tanszéket. 
Emellett jazzelméletet, jazz-zongorát, és jazz-zene-
szerzést tanít, külföldről fogad növendékeket, vala-
mint számos külföldi országban járt már vendégtanár-
ként és koncertező művészként. Meglátása szerint a 
magyarországi Jazz Tanszék színvonala kiemelkedő és 
világszínvonalú. Azt hiszem, Binder Károly és Borbély 
Mihály a hallgatók véleményét és érzéseit is tolmá-
csolja, hasonlóképp nyilatkozva az oktatást és alkotást 
átható hangulatról. Egyedi, családias, kis közösség, 
amelyet a teljesen új oktatási rendszer, új tantestület 
létrehozása, valamint a folyamatos költözések még 
inkább összekovácsoltak. Fiatal, új színt hozó tanárok 
és a régebb óta fiatal mesterek – egy hajóban evezve 
a diákokkal – alkotják ezt az igen kicsi, de annál nyi-
tottabb közösséget. Kíváncsian várhatjuk a következő 
ötven évet. Lesz miről beszélnünk.

Vikukel Dániel

BINDER Károly
tanszékvezető, egyetemi docens, jazz-zongora,  

jazz-zeneszerzés, jazzelmélet

BABOS Gyula
jazzgitár

BACSÓ Kristóf
zenekari gyakorlat

BALOG Árpádné Víg Marianna
zongorakísérő

BENKÓ Ákos
jazzdob

BERKI Tamás
jazzének

BORBÉLY Mihály
jazzszaxofon, zenekari gyakorlat

CSUHAJ-Barna Tibor
jazzbőgő

ELEK István
jazzszaxofon

FARAGÓ Béla
klasszikus zeneszerzés, zeneelméleti 
és zenetudományi tárgyak, népzene

FRIEDRICH Károly
jazzharsona, jazztörténet

HÁMORI János
jazztrombita

HORÁNYI Sándor
jazzgitár

JESZENSZKY György
jazzdob

LAKATOS Ágnes
jazzének

LÁSZLÓ Attila
big band, combo

LATTMANN Béla
jazzbasszusgitár

MÁRKUS Tibor
kötelező zongora

OLÁH Kálmán
jazz-zongora, jazz-zeneszerzés

REGÁLY György
kötelező zongora

TÁLAS Áron
zongorakíséret

ZSOLDOS Béla
klasszikus ütőhangszerek




