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NOVEMBER 5.  18:00
A Zeneakadémia Karrierirodájának kamarazenei 
sorozata (Radu Croitoru – cselló és 
Iulian Ochescu – zongora)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

NOVEMBER 7.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert: 
Gregorio Nardi
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

NOVEMBER 15.  19:30
Kocsis Zoltán és a Zeneakadémia 
Szimfonikus Zenekara
Nagyterem

NOVEMBER 17.  19:30
Élesben – a Népzene Tanszék
Nagyterem

NOVEMBER 11.  19:00
A tegnap Zeneakadémiája II. 
Batta András és Kovács Sándor előadássorozata
Solti Terem

NOVEMBER 21.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert:
Razvaljajeva Anasztázia (hárfa)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

NOVEMBER 28.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert: 
Elek Szilvia (zongora)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

NOVEMBER 25.  18:00
Találkozások Liszt Ferenccel 
(A Liszt Ferenc Társaság és a Zeneakadémia 
közös koncertsorozata) – Liszt, a tanár
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

NOVEMBER 14.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert: 
Jubileumi koncert a 140 éves Zeneakadémia 
tiszteletére
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

NOVEMBERI KONCERTEK
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Miranda Liu sikere New Yorkban

Hallgatói sikerek Padovában

Derecskei András sikere a Crossover 
Composition Award döntőjén

Kiosztották az Új Magyar Zenei Fórum 
zeneszerzőverseny díjait

A legjobbak között a Zeneakadémia a 
2015-ös Design Management Díj  
versenyen is

Perényi Eszter növendéke, Miranda Liu első díjat nyert 
New Yorkban a 2015-ös Alexander & Buono Nemzet-
közi Vonós Versenyen. A többi díjazottal együtt októ-
ber 25-én a Carnegie Hallban lép majd fel szólistaként, 
majd november 1-jén a Baroque Orchestra of New  
Jersey kíséretével játssza el Vivaldi Négy évszakát.

A 13. International Music Competition Premio Citta 
di Padova versenyen egyetemünk három diákja dia-
dalmaskodott. Az összesített szóló kategóriában Vida 
Mónika második helyezést ért el (Eckhardt Gábor és 
Nagy Péter tanítványa), Mády-Szabó Eszter pedig 
harmadik helyezett lett (Déri György növendéke). 
Kamarazenei szekcióban a Fülei Balázs által felkészí-
tett Ilosfai Csenge–Mády-Szabó Eszter–Vida Mónika  
alkotta trió nyerte az első díjat.

A háromévente megrendezésre kerülő Crossover 
Composition Award versenyének célja, hogy a kama-
razenei hagyomány és egyben a komolyzene igazán 
élő maradjon. A zsűri kifejezetten olyan műveket 
keres, amelyek népszerű nyelvezetükkel leveszik a 
közönséget a lábáról, maximum öt percben. A repre-
zentatív zsűri által kiválasztott darabokat a döntőben 
a közönség értékeli.
Ebbe a nemzetközi mezőnybe válogatták be Derecskei 
András Balkanoid című művét. Derecskei zeneszerző-
ként és aktív zenészként is tevékenykedik, a Zeneaka-
démián folytatott tanulmányain kívül részt vett Eötvös 
Péter, Peter Rundel és Christian Wolff mesterkurzusain 
is. Darabját 6. helyezéssel jutalmazták. A pénzjutalmon 
kívül a díj magában foglal egy lemezfelvételt, valamint 
a kompozíció nyomtatásban való megjelentetését is.

Nagyzenekari kategóriában az első díjat nem adták 
ki, a második díjat a Zeneakadémia doktorandusz 
hallgatója, Balogh Máté Quintet és Slezák Andrej 
inSpiral című műve, a harmadikat pedig Bánkövi Gyula 
Zöldfény-udvarú éj című kompozíciója érdemelte ki.  
Kamarazene kategóriában Balogh Máté Melodiemusik 
című alkotása nyerte az első díjat, a második Alessio 
Elia Eltűnő szivárványok című darabja lett, a harmadik 
helyre pedig Dargay Marcell Moment of the immortal 
immigrant, illetve a szintén a Zeneakadémián dokto-
randusz hallgató Sándor László Divertimento – Giuco 
dei suoni című kompozícióját sorolta a zsűri.

A 2009-ben életre hívott Design Management Díj cél-
ja, hogy bemutassa, hogyan növelheti egy szervezet 
hatékonyságát, versenyképességét a designtudatos 
szemlélet, a design alkalmazása és szakszerű mene-
dzselése. Az elismerő oklevelet a 2015. szeptember 
24-ei díjátadó gálán Szabó Stein Imre, a Zeneakadémia 
kommunikációs igazgatója, valamint a Zeneakadémia 
kreatív ügynöksége képviseletében Lengyel Béla, az 
Allison Advertising ügyvezetője vette át, Szentgyörgy-
völgyi László Zoltán kancellár jelenlétében, Bendzsel 
Miklóstól. Szabó Stein Imre a díjátadót követően el-
mondta: „Az elismerés alapvető jelentőségét abban 
látom, hogy a kreatív-kommunikációs szakma által 
odaítélt számos díjat követően ezúttal a képzőművé-
szeti és iparművészeti szcéna prominensei ismerték el 
a Zeneakadémia új arculatának erejét.”

Lenner Barnabás sikere Madridban

Lenner Barnabás, egyetemünk MA I. évfolyamos kla-
rinét szakos hallgatója (tanára: Varga István) harmadik 
díjat nyert a madridi International Clarinet Association 
1973 óta évente megrendezésre kerülő nemzetközi 
klarinétversenyén.
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Koncert és konferencia a Kodály Intézet és a Nemzetközi Kodály Társaság 
jubileuma alkalmából

A Nagyteremben megrendezett ünnepi hangverseny-
nyel és nemzetközi konferenciával ünnepelte a Zene-
akadémia a kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai 
Intézet és a Nemzetközi Kodály Társaság megalapításá-
nak 40. évfordulóját október 1-jén.

A jeles alkalomból Kodályné Péczely Sarolta is nyilat-
kozott a sajtónak. Péczely Sarolta kiemelte: mindig 
reménykedett abban, hogy lehetőség lesz visszahoz-
ni azt a világot, amely Kodály Zoltán idejében volt, 
mert akkor az általa elképzelt zeneoktatási rendszer 
valóban működött. Felhívta ugyanakkor a figyelmet 
arra, hogy ezt csak körültekintően szabadna bevezet-
ni, először azokban az iskolákban, ahol van rá igény,  
és a lehetőségek is adottak.

Az évfordulók kapcsán Magyarországra érkezett szá-
mos nemzetközi szakember közül részt vett a sajtó- 
háttérbeszélgetésen Suzanne Konings, a Hágai Királyi 
Zeneakadémia zeneelméleti intézetének vezetője is, 
aki 2014-től mesterképzés keretében tanítja a Kodály-
módszert a Hágai Zeneakadémián. 

A kettős jubileum előtt tisztelgő zeneakadémiai kon-
cert műsorát Kodály Fölszállott a páva című, népdalra 
írt kompozíciója nyitotta. Ezt követően a Budapesti 
Fesztiválzenekar szólamvezetője, Szabó Péter és Bíró 
Ágnes hegedűművész előadásában az op. 7-es Duó he-
gedűre és csellóra hangzott el. A szünet után megszó-
lalt Kodály nagyszabású Budavári Te Deuma is. Az est 
karmestere, Erdei Péter, aki a Zeneakadémián Kodály 
egykori pályatársaitól és tanítványaitól tanulhatta, 
majd több mint negyven éven át maga is tanította az 
ének-zenetanári mesterség és a karvezetés fortélyait, 
alapításától kezdve 34 éven át vezette a kecskeméti 
Kodály Intézetet, két cikluson át irányította a Debrece-
ni Kodály Kórust, és 2010-ben válogatott zeneakadé-
miai diákjaiból megalapította az Új Liszt Ferenc Kama-
rakórust, melynek irányítását 2014-ben Nemes László 
Norbertnek adta át. A koncertet követően kétnapos 
nemzetközi konferencia kezdődött Kecskeméten.

Forrás: zeneakademia.hu

Balról jobbra: Nemes László Norbert, Suzanne Konings, Vigh Andrea, Kodályné Péczely Sarolta 
és Szabó Stein Imre (fotó: Zeneakadémia / Kasza Gábor)
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Nem a legelső dolog, amire vészhelyzet esetén gon-
dolna az ember, nem igaz? Pedig ha egy olyan asszony 
állítja ezt, aki végig élte a huszadik századot, akkor neki 
hinni kell. A nem mindennapi bölcsesség Fekete Ibolya 
új, történelmi témájú, magánéleti ihletésű alkotásából, 
az Anyám és más futóbolondok a családban című film-
ből származik. A rendező saját édesanyja történetét 
dolgozza fel benne – egy életutat, amelyben a főhős 
összesen huszonhétszer költözik, miközben végigcsi-
nál két világháborút, ’56-ot és a huszadik század töb-
bi jól ismert kalandját. „Anyámat igenis a történelem 
kergette végig az országon és a huszadik századon.” – 
hangzik el a film elején. Ónodi Eszter karaktere és csa-
ládjának története kilencven éven és négy generáción 
át vezeti végig a nézőt a közelmúlt viharos évtizedein. 
A film azonban nem válik veretes történelmi drámává. 
Fekete Ibolya játékos stíluskavarodásokkal bontja meg 
a létösszegzést. Az Anyám és más futóbolondok a csa-
ládban című filmben keverednek a realista jelenetek 
meseszerű elemekkel, némi csetlés-botlással, burleszk 
hangulattal, helyenként még archív dokumentum fel-

Idén ünnepli megalapításának 25. évfordulóját a  
Ludwig Múzeum. A kortárs művészeti alkotásokat egy-
begyűjtő és bemutató intézmény egyben az elmúlt ne-
gyed évszázad krónikája is, amely sajátos nézőpontból 
vázolja fel az 1989 utáni Magyarország és Közép-Kelet- 
Európa arculatát. Peter és Irene Ludwig adománya-
ira építkezve napjainkban a múzeum már több mint 

A november egy igazságtalanul mellőzött hónap. Egyfelől az ősszel kapcsolatos rendezvények és fesztiválok 
legtöbbje lejárt, az őszi szünet boldog hetét is magunk mögött hagytuk már. Másfelől viszont a december a 
maga újabb ünnepsorozatával és az ehhez kapcsolódó programáradatával még beláthatatlanul messze van. 
(Mielőtt bárki elkeseredne, hadd említsem meg, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy a vizsgaidőszak még ennél 
is távolabb van…) A kettő között azonban itt egy békés, késő őszi hónap, amely ugyanúgy tartogat izgalmas kul-
turális eseményeket. Ebből válogattunk nektek néhányat Minkával, hogy még véletlenül se teljen unalmasan  
az egyre hamarabb érkező esték és egyre hűvösebb nappalok hónapja.

„Sütőpor nélkül nem lehet nekimenni egy háborúnak!”

Kortársak újragondolva

Anyám és más futóbolondok a családban

vételek is belekerültek. Az előzetes alapján úgy tűnik, 
Fekete Ibolyának sikerült egy filmbe fésülni a husza-
dik század minden zűrzavarát. A tragikus események 
és drámai pillanatok feszültségét komoly arccal előa-
dott poénok oldják, ugyanakkor nem elhanyagolható 
az sem, hogy a cím valószínűleg tudatosan utal Gerald 
Durrell igen szórakoztató sikerregényére, a Családom 
és egyéb állatfajtákra. A film november 5-től látható 
a mozik műsorán.

félezer darabot számláló, poszt-szocialista térségből 
származó nemzetközi gyűjteményt mondhat magáé-
nak. Az évforduló alkalmából ebből válogattak a szer-
vezők mintegy nyolcvan izgalmas és elgondolkodtató 
műalkotást, amelyekből a hónap közepén új állandó 
kiállítás nyílik. A tárlatban olyan témakörökkel talál-
kozhat a látogató, mint a rendszerváltás, a történelem,  
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A szüfrazsett

Maud Watts munkásnő, egy mosodában küzd a megél-
hetésért. Egy nap azonban szüfrazsett-tüntetésre lesz 
figyelmes az utcán, ahol egy munkatársnőjével is talál-
kozik. A mozgalom fokozatosan magával ragadja, a tét 
egyre nagyobb lesz, az eszközök pedig folyamatosan 
durvulnak – mind a tüntetők, mind az állam részéről. 
Ezen nők legtöbbje munkáskörökben nevelkedett fel 
és él pillanatnyilag is, ahol saját bőrén tapasztalhat-
ja, hogy a békés sztrájkok és tüntetések mennyit ér-
nek. Az első világháború előtt egyébként is fokozódó 
közhangulatban még könnyebben radikalizálódnak, 
és erőszakos módszerekhez kezdenek folyamodni. 
Mindent kockára tesznek – munkát, otthont, gyere-
ket, életet –, hogy kiharcolják maguknak legalább az 
emberi méltóság árnyékát, miközben az állam egyre 
brutálisabb módszerekkel alázza porig őket. A szüfra-
zsett a nők egyenjogúságáért folytatott – még ma is 
igencsak aktuális – harc legelejét mutatja be, amikor a 
„harc” szót még teljesen komolyan kellett venni. A film 
bárkinek élmény lehet, akit kicsit is érdekel a feminiz-
mus – akit meg nem, annak még mindig ott van a fő-
szerepekben Meryl Streep és Helena Bonham Carter.

Benkő Minka

A szüfrazsett

A történet nem túl bonyolult. Abel Znorko Nobel-dí-
jas író visszavonultan él Norvégia mellett, egy szige-
ten. Teljesen egyedül van, a takarítónőjén és néhány 
prostituálton kívül senki nem teszi be hozzá a lá-
bát. Tizenöt évnyi hallgatás után azonban úgy dönt,  
hogy ismét interjút ad. Ahogy sorra jönnek a kérdé-
sek, egyre érdekesebb dolgok derülnek ki az író sze-
relmi életéről, pontosabban egy konkrét szerelméről.  

Rejtélyes viszonyok

a test vagy az utca, de hangsúlyos szerepet kap például 
az utópia vagy a tér fogalma is. A kiállításhoz kapcso-
lódik egy kamarakiállítás is, amely a Ludwig Múzeum 

alapításának történetét dolgozza fel számos korabeli 
dokumentum és fotó segítségével. November 14. és 
december 31. között látogatható.

Lakatos Zsuzsa

A rejtélyes nő először egymás ellen fordítja a két férfit, 
aztán rá kell ébredniük, hogy sorstársak, végül pedig 
elválaszthatatlan barátokká lesznek. Eric Emmanuel 
Schmidt drámája négy alkalommal, november 26-án, 
27-én, 28-án és 30-án látható 19:30-tól a Rózsavölgyi 
Szalonban – egy közvetlen hangulatú teremben, amely 
kifejezetten alkalmas teret biztosít a darabok modern 
szemléletű színreviteléhez.
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2015. november 23., 19:30
Müpa – Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Steve Gadd idén 70 éves, és ezt a jeles évfordulót kö-
zönségével együtt ünnepli. 26 koncertből álló világ-
körüli turnéval örvendezteti meg a rajongóit, a jazz-
kedvelőket, vagy bárkit, aki Eric Clapton, Paul Simon, 
Kate Bush, vagy a Brecker Brothers felvételeiről ismeri 
Gadd összetéveszthetetlen lüktetésű dobolását. Aki 
pedig először hallja őt játszani, az részesülhet egy sze-
letnyi jazztörténetből, a történelem egy fejezetéből.

A zenekar minden tagja olyan előadóművészekkel ját-
szott már, akik igazán számítanak. A gitáros Michael  
Landau koncertezett Miles Davis-szel, Michael  
Jacksonnal, a Pink Floyddal és Joni Mitchell-lel.  
A billentyűs hangszerekért Larry Goldings felel, aki Pat 

Metheny, Al Jarreau és John Scofield zenekarában is 
tevékenykedett, de a De La Soul, Tracy Chapman és 
Melody Gardot is előszeretettel választotta az ő Ham-
mond-játékát. Walt Fowler trombitást már szinte min-
den ember hallotta. Közreműködött már Frank Zappa, 
Ray Charles és a Toto produkcióiban, sőt, izgalmas 
színeket kölcsönzött például az Inception, az X-Men és 
A Karib-tenger kalózai című filmeknek is. A korelnök 
Jimmy Johnsont Allan Holdsworth és Lee Ritenour 
társaként hallhattuk korábban, illetve az egyik első öt-
húros basszusgitár megalkotójaként is számon tartják.
 
A 2013-ban alakult zenekar második, 70 Strong című 
albumát mutatja be a Müpában. Gadd elmondása  
szerint első lemezükhöz képest még feljebb helyezték 
a lécet, stílusok garmadáját sorakoztatják fel, ame-
lyek között természetesen az improvizáció szabadsága  
jelenti a hidat.

Vikukel Dániel

A vokális felhangképzés nagymesterei a Fonóban

2015. november 29., 20:00
Fonó Budai Zeneház

A november sok élményt ígér az európai népzene 
szerelmeseinek. Egymást érik a táncházba meghí-
vott adatközlők, az autentikus népzenét vagy fúziós 
világzenét igényesen játszó bandák a húszéves Fonó 
ünnepi programsorozatában. Tessék jó alaposan át-
nézni a kínálatot, mert ezúttal egy kontinenssel távo-
labbi zenéhez szeretnék kedvet csinálni!

Talán nem én vagyok az egyetlen, aki kiskorában jól 
elszórakozott a „kétszólamú” fütyülés párhuzamban 
mozgó, primitív változatával. Akkori teljesítménye-
met a dünnyögő népi furulyajáték silány, ritmustalan 
árnyékaként lehetne jellemezni. Nem úgy a Fonóban 
fellépő Huun Huur Tun tagjainak énekét, akiknek ajkán 
csak úgy gurguláznak a pentaton felhangok, miközben 
saját maguk hangoztatják – folyamatosan kitartva vagy 
ritmikusan szaggatva – a dallamhoz tartozó bourdon-
hangot is szinte a végtelenségig, elképesztően kifino-
mult légzéstechnikájuknak hála. A négytagú együttes 
Ázsia kellős közepén, a Tuvai Köztársaságban él, ahol 
a többszólamú torokéneklés a hagyományos népzene 
meghatározó eleme.

Steve Gadd Band

A torokénekléssel képzett, tömör mélyhangokat leg-
inkább a tibeti szerzetesek imájához lehetne hason-
lítani. Amikor viszont ugyanaz az énekes speciális 
hangképzés nélkül, kifejezetten magasan, élesen kezdi 
el a fél pillanattal korábban még torokhangon megszó-
laltatott, rövid pentaton dallamfordulatokat, mindjárt 
egy kínai gyorsbüfében érezhetjük magunkat azzal a 
gondolattal, hogy erre még bizonyára az Öreg legé-
nyekben a hangszínekkel brillírozó Gryllus Vilmos és 
a legendásan nagy hangterjedelmű Kayamar is meg-
emelné a kalapját.

A Huun Huur Tun hangzásvilágán persze a 21. szá-
zad ízlése, közönségigénye is nyomot hagyott: a tra-
dicionálisan egy hangszerrel kísért népi dallamokat 
dúsabb, de autentikus hangszerelésben ismertetik 
meg a nagyérdeművel. Zenéjük – akár meditatív, akár 
élénkebb, játékosabb hangvételű – minden esetben 
repetitív. Művészi összeszokottságuk, példaértékű, 
magabiztos hangszeres játékuk és énekük révén lé-
nyük annyira eggyé válik a zenével, hogy talán még 
azokat is magával ragadhatja, akik általában nem  
fogékonyak a transzállapotot előidéző zenékre.

Tatai Lilla
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A Song-óra megálmodója és vezetője, a szaxofonos 
Songoro Fatime régóta azt érezte, hogy óriási szük-
ség van a hazai zenei életben a nagyobb nyitottságra. 
Olyan felszabadult örömzenére és közösségi élmény-
re akart lehetőséget teremteni, ahol az előadók önös 
érdekektől és gátlásoktól mentesen vannak jelen, és 
a közönség is aktív résztvevője lehet az események-
nek. Ennek szellemében zajlott le az első Song-óra 
est 2012 novemberében. Az eredeti koncepcióból 
több különböző projekt is kinőtt az eltelt három év 
alatt, ezeket mind egyfajta „határbontogatás” jellem-
zi: az intézmények, művészeti ágak, vagy éppen az  
előadók és a közönség közti határok feszegetése.

Maga a Song-óra Csoport egy olyan társaság, amely 
folyton változó felállásban lép színpadra. (Tagjai: Egri 
Márton – dob; Fekete Zoltán – trombita, basszusgitár; 
Földi Balázs – dob; Gyarmati Gábor – basszusgitár; 
Heigl László – bőgő, basszusgitár; Héjja Katalin – zon-
gora; Horváth Nina Sára – ének; Kiss Diána – basszus-
gitár; Örsi András – samplerek; Sárdi Ádám – basszus-
gitár; Songoro Fatime – szaxofon; Sugár Zsófia – ének; 
Táborszky Bence – trombita; Várvölgyi Szabolcs – gitár; 
Zahár Fanni – fuvola.) Estjeiken az improvizáció mel-
lett az összművészeti gondolkodás is gyakran szerepet 
kap, mikor a zenészek táncosokkal, írókkal-költőkkel, 
képzőművészekkel együttműködve hozzák létre az 
előadásokat. A csoport életében az évközi rendszeres 
próbák mellett fontos szerepet tölt be a tíznapos nyári 
alkotótábor. Az „összezárva” töltött idő és az intenzív 
műhelymunka sokat formál a társaságon; itt egy dél-
után felér egy heti Pesten végzett melóval. A létrejövő 
csoportdinamikai folyamatok a személyes kapcsola-
tokra is hatással vannak, és színpadi éles helyzetekben 
is megmutatkoznak. Az alkotótábor idén anyagi forrá-
sok hiányában elmaradt – remélik, hogy jövőre sikerül 
támogatót találniuk rá. A társaság hosszútávú célja 
létrehozni egy olyan közösségi házat, ahol a Song-óra 
értékei teret kaphatnak és tovább bontakozhatnak.

A Bandemonda rovat most nem egy szokott értelemben vett együttest mutat be, inkább egy különleges 
kezdeményezést. A Song-óra önmeghatározása „zenészek összefogása egy összetartó, fejlődő művészeti 
társadalomért”, mottója pedig: ráhangolás az összehangolódásra. 

A csoport munkája és előadásai mellett más rend-
szeres projektek is zajlanak a Song-óra berkein belül. 
Legismertebbek talán a jam session-ök. Az oldott 
hangulatú improvizatív estéknek jelenleg a Lámpás ad 
otthont, keddenként nyitott a terep a bekapcsolódni 
vágyók számára. Ugyancsak heti rendszerességűek 
a Tri-óra koncertek, amelyeken a társaság tagjaiból 
alakult hármas csoportok játszanak rögtönzött számo-
kat, valamint az új sorozat, a Képüzenet a Gólyában. 
Song-óra címmel fut Fatime műsora a Tilos Rádióban 
minden második vasárnap. A hazai előadókat bemu-
tató program célja a fiatal tehetségeket a nyilvános  
megjelenés lehetőségével támogatni.

A romkocsmák világában már meggyökerezett Song-
óra az utóbbi időkben a mainstream közegben is 
többször megmutatkozott. A csoport koncertet adott 
a Budapest Jazz Clubban és a BMC Opus Jazz Clubjá-
ban, valamint táncosokkal kiegészülve közreműködött 
Fati előadásában, melyet a februárban megrende-
zett TedX Youth konferencián tartott. (Az előadás a  
Youtube-on teljes hosszában megtekinthető.)

A Song-óra-féle összehangolódás bármikor megízlel-
hető a már említett rendszeres programokon, kon-
certekről és egyéb happeningekről pedig a Song-óra 
Facebook-oldalán tájékozódhat minden érdeklődő.

Bolyki Sára
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Ábrányi Kornél 1872-ben, két esztendővel Mosonyi  
halála után írta meg a zeneszerző első életrajzát, 
mely hol máshol jelent volna meg, mint a nevezetes 
Zenészeti lapok hasábjain; amelynek Mosonyi „szá-
mos éven át vezére, támogatója és ellankadhatatlan 
munkása volt”. Az életrajz ajánlásának címzettje pedig 
nem volt más, mint iskolánk névadója, Liszt Ferenc: 
„Önnél [azaz Lisztnél] mélyen tisztelt mester és haza-
fi! senki sem tudta jobban átérteni és méltányolni az  

Idén ünnepeljük Mosonyi Mihály, az eredetileg német ajkú magyar zeneszerző születésének kétszázadik jubi-
leumát. Mosonyi nem csupán, sőt kijelenthetjük, hogy nem elsősorban zeneszerzőként alkotott maradandót. 
Alapító tagja volt az 1860-ban forradalmi kezdeményezésként útjára indult Zenészeti lapoknak, amelynek ha-
sábjain állhatatosan, akadályokat nem ismerve igyekezett zenei jártasságra és jó ízlésre nevelni honfitársait. 
Rá emlékezünk.

Ozsvárt Viktória

elhunyt [azaz Mosonyi] szellemi értékét, és magyar 
zeneművészeti magas törekvését, és Önnél senki sem 
tudta őt jobban szeretni és becsülni, önzetlen jellem-
tisztaságában és rendíthetetlen elvszilárdságában.”

A kis Mihály szegénysorból származott, de muzikali-
tására a szűkös lehetőségek ellenére is hamar fény 
derült:
„Mint a szegény falusi iskolának legkitűnőbb tehet-

ségű tanítványa, a helybeli plébános és kán-
tor figyelmét különösen magára vonta, kik 
az elemi tantárgyakon kívül, a zenére való 
nagy hajlamát is észrevevén, igyekeztek azt 
benne táplálni s lehetőleg kifejteni. S a kis 
Brand Mihálynak ez mindig nagy élvezetet 
okozott elannyira, hogy meg nem elégedve 
a falusi templom orgonájával, melyen már 
10-12 éves korában képes volt sokszor he-
lyettesíteni a rendes éneklészt, más hangsze-
rek játszásában is annyi ügyességet szerzett 
magának vas szorgalmával, hogy csakhamar 
az egész faluban zenészeti tekintélylyé nőtte  
ki magát.”

A gyakorlás idejével és helyszínével Moso-
nyinak is meggyűlt a baja – jól ismert zenész- 
probléma. Csupán éjjel maradt volna ideje 
gyakorolni, de hát mások ebben az időszak-
ban – érthető és méltánylandó módon – in-
kább aludni szerettek volna. Kreativitása 
azonban nem hagyta cserben a nagy zenészt:
„Midőn a házban már minden elcsendesült, 
éjnek idején kivette az ódon zongorából az 
egész billentyűzetet s ugy gyakorolta azon 
nesztelenül a szükséges dolgokat. Persze, 
hogy ez által csak félig érte el a célt, de az 
még is jóval több volt a semminél.”Chelemen Paula karikatúrája

Brand Mihály esete Mosonyival
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Az 1850-es évek aztán fordulópontot hoztak Brand 
Mihály pályáján. Ekkoriban fordult határozottabban a 
magyar zenekultúra ápolásának ügye felé. A döntéshez 
a végső impulzust Liszt Ferenc adhatta meg. Brandnak 
lehetősége nyílt elutaznia Weimarba, ahol új operá-
jának, a Max-nak esetleges színrevitelét tervezték. 
Itt természetesen találkozott Liszttel, és megmutatta 
neki a mű partitúráját. A találkozó nem a várt ered-
ménnyel zárult. Talán arra is rádöbbentette Brandot, 
hogy Wagner és Liszt követőjeként nem tud olyan 
minőségű műveket alkotni, amilyeneket szeretne. 
Mindenesetre, amint az Ábrányi visszaemlékezéséből  
kitűnik, a felismerés radikális lépésekre késztette:
„Liszt, a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott 
ugyan dalműve felett, de mert igen is meleg barát-
ja volt, hiányai s gyengébb oldalaira is leplezetlenül 
figyelmezteté. Ugy, amint az írva volt, nem tartot-
ta elég biztosnak a sikert szinrehozatala esetében.  
Szóval: az egész dalmű átdolgozását ajánlotta. Brand 
belátta a mester indokainak alaposságát s meg is 
igérte az átdolgozást, de későbben számot vetve ma-
gával, egészen felhagyott vele, nem csak, de csalódási 
és önbizalmatlansági harcában annyira ment, hogy 
nemcsak kérdéses dalművét, hanem minden egyéb 
kosmopolitikus irányu kéziratait is a lángok áldozatául 
dobta.”

És hogy hogyan lett Brandból Mosonyi? A történet 
ismét csak a zeneszerző már emlegetett kreativi-
tásának állít emléket. 1860 tavaszán a Rózsavölgyi  
Kiadó egy kéziratot kapott. Címe Kazinczy-emlék volt.  
Szerény levélke kísérte a küldeményt, melyben a da-
rab szerzője, bizonyos Mosonyi Mihály a mű vélemé-
nyezését kérte, illetve alkalmasnak találtatása esetén 
a kiadás lehetőségeiről érdeklődött. Rózsavölgyi és 
Ábrányi megvizsgálták a kottát. Meglepődtek, hiszen 
az ismeretlen nevű szerző igen nagy tehetségről és 
rátermettségről tett bizonyságot. Elhatározták, hogy 
megmutatják a kottát Brand Mihálynak, legyen övé a 
végső szó. Igen ám, de Brandot éppen sehol sem talál-
ták, épp rövid vidéki pihenőre utazott. Az elkövetke-
zendő napokban aztán mindenki a titokzatos idegen 
kilétén töprengett. Volt, hogy ez a bizonyos Mosonyi 
látogatócédulákat hagyott a zenei közélet egyik-másik 
neves alakjánál, aztán szőrén-szálán eltűnt, senki sem 
tudta utolérni, egyszerűen senki sem tudott találkozni 
vele. A zenészvilág egyszerre volt kíváncsi, aggodal-

maskodó, na meg persze irigykedtek is. Ki lehet az új  
jövevény, aki ilyen tetszetős zeneműveket tud írni?
Hamarosan megjelent a kotta, Brand Mihály pe-
dig előkerült vidéki pihenéséről. Ábrányi elbeszélte 
neki a történteket, kérdezte, vajon ő mit tud erről  
a Mosonyiról:
– Nálam is volt, de én sem valék hon, mit igazán saj-
nálok – hangzott a felelet, egy látogatójegy felmutatá-
sának kíséretében.
– Látta már a „Kazinczy-emlék”-et? Ma jelent meg 
nyomtatásban.
– Láttam – válaszolt Brand – és ha akarja el is játszom.
Ábrányi csak ámulni tudott, mikor tanulhatta meg a 
darabot kotta nélkül.
– De hogyan tudhatja azt ön már könyv nélkül, midőn 
alig egy pár példány került még ki a sajtó alól. Talán a 
kéziratból tanulta be?
– Nem én – hangzott a lakonikus válasz.
– De hát honnan tudja?
– Hát hogy nem tudnám, midőn én csináltam s midőn 
én vagyok az a Mosonyi Mihály, akitől mindnyájan  
annyira megijedtek.
Ábrányi röviden összefoglalja az eset tanulságát:
„Nevettünk aztán együtt sokáig, s főleg azon, hogy 
hány ember jött ez elmés és ügyesen szőtt tréfa foly-
tán féltékeny zavarba az uj ismeretlen magyar zene-
költő miatt, s hogy hányan fogják megbánni azt, hogy 
égig magasztalták az uj nevet, holott ha tudták volna,  
bizonyára csak ócsárolták volna!”

Magánéletében is akadtak furcsaságok. Ismét Ábrányi 
Kornélnak adom át a szót:
„A barátságról sajátságos fogalmai voltak. Mentől 
jobban szeretett és becsült valakit, annál inkább óhaj-
totta vele fenntartani a társadalmi feszesebb viszo-
nyokat. Sok esete volt, hogy legbensőbb lelki barátjai 
fölkérték a bizalmasabb ’tegezésre.’– Maradjunk a 
régi lábon, mely egygyé forrasztott bennünket, – szólt 
ilyenkor – a ’te’ szó sok olyat megenged, mi a valódi 
benső tisztelet és becsülésnek nem mindig válik elő-
nyére, s a kit igazán szeretek, annál épp az effélét  
akarom elkerülni.”

Forrás: id. Ábrányi Kornél: Mosonyi Mihály élet- és jel-
lemrajza. Pest: Corvina, 1872.

A cikk a Playliszten jelent meg 2015. október 2-án.
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Kedves Olvasóink! Rovatunk történetének első ré-
szében a könyvtár állományát, működését mutattuk 
be, másodikban az írott és íratlan szabályokat. Ideje 
most, hogy arcokat társítsunk ehhez a helyhez, így 
az alábbiakban a könyvtár munkatársairól láthattok 
egy kis tollrajzszerű portrét. Érdemes mindegyikük-
kel közelebbről is megismerkedni, itt csak a kezdő  
információknak jutott hely.

A könyvtár több szervezeti egységből áll, így érdemes 
talán a mindenki munkáját összefogó vezéregyéni-
ségekkel kezdeni. Kocsis Géza a könyvtár igazgatója. 
Feladatkörébe igen sok minden tartozik, a könyvtár 
működési körülményeinek megszervezésén túl az 
egyes intézményegységekkel is kapcsolatot tart, va-
lamint folyamatosan kommunikál a hazai és külföldi 
könyvtárakkal, szervezetekkel. Könyvtári igazgató-
sága mellett az ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi  
Tanszékének oktatója, emellett szabadidejében kórus-
ban is énekel. 

A Könyvtár szaktájékoztatója Mesterházi Máté zene- 
történész, zenekritikus. Fő feladata a könyvtári ál-
lomány (kották, könyvek, hang- és képhordozók)  
bővítése, valamint a beszerzési kérések (desiderata) 
teljesítése. Fő kutatási területe az opera, a magánének 
tanszakon stílusismereteket tanít.

Az olvasók leggyakrabban viszont a Központi Könyvtár 
olvasószolgálatosaival találkozhatnak. Itt mostanában 
a rutinos könyvtárlátogató is találkozik új arcokkal. 
Zsófi, a mindig mosolygós szőke lány szeptembertől 
visszaadta idejét eredeti szakmájának, német és nor-
vég nyelvből fordít. Kérte, hogy tolmácsoljam, minden 
olvasót puszil. Helyét Pusztai Szilvi vette át, tele tett-
vággyal. Szilvi nemrég végzett informatikus-könyvtá-
rosként, szabadidejében zongorázik, és nagy barátja a 
természetjárásnak.

Szerény személyemet Ujházi János váltotta, akihez 
bizalommal fordulhattok, hiszen a számos idegen 
nyelv ismerete mellett a Sorbonne-on tanult zenetu-

dományt, így szakmai kérdésekben is a segítségetek-
re lehet. A könyvtártól egyébként én sem kerültem 
messzire, csak az épület túloldalára, ahol a könyvtári 
gépek billentyűi helyett a korrepetitor szakos zon-
gorabillentyűk pörögnek a kezem alatt. Egyébiránt 
nagyon szerettem a könyvtárban dolgozni, ennek 
kapcsán gondoltam arra is, hogy megismertetem  
veletek kedves kollégáimat.

Az olvasószolgálat állandóságát Gergely Boglárka 
– Bogi – képviseli, aki 2009. óta látja el az olvasókat 
a szükséges kottákkal. Minden bizonnyal ő tudna a 
legtöbbet mesélni az extrém keresési igényekről, a 
könyvtárba járók szokásairól, és azt hiszem, ő tudja 
fejből a legtöbb olvasó nevét. Neki jut az a feladat 
is, hogy a kölcsönzések lejáratáról értesítse az arról 
megfeledkezőket. Ezeken túl az olvasói javaslatokat 
és kéréseket gyűjti, statisztikákat készít, valamint a 
kívülről érkező könyvtárközi kéréseket is szervezi.  
Szabadidejében kamarazenekarban hegedül.

Az olvasóterem mellett a feldolgozó szoba találha-
tó. Az ajtóhoz legközelebb Csanda Mária dolgozik, ő 
készíti el a beérkező folyóiratok leírását, valamint a 
régebbi folyóiratok analitikus feltárását. Emellett, az 
intézménytörténethez kapcsolódó dokumentációval is 
foglalkozik. A Muzsikát olvasók viszont találkozhattak 
már általa fordított Csajkovszkij-levelekkel is, hiszen 
Mária családja is több szálon kötődik a zenéhez: ő a 
fordítással, kórusénekléssel, több rokona zenetanár-
ként dolgozik, egyik fia pedig a Zuglói Filharmónia  
hegedűse. 

Árgyelán Ibolyát sokan a volt Budapesti Tanárképző 
Intézet könyvtárából ismerhetik, ahol 2001 óta dol-
gozott. Az ottani könyvtár állományát az évek során 
több részletben a központi könyvtárba költöztették át 
– nagy része még bedobozolva áll a pincében. Ibolya 
végzi az új kották, CD-k, DVD-k feldolgozását, emellett 
az említett Semmelweis utcai állomány rendszerezé-
sét, feldolgozását, továbbá a hanganyagok és rész-
ben a kották, könyvek retrospektív feldolgozását is. 

CsoPORTRÉ
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Mindezen munkák mellett időnként az olvasószolgálat 
munkáját is segíti. Könyvtárosi képesítésén túl törté-
nelem–román szakos középiskolai tanári diplomával is 
rendelkezik. 

A feldolgozás állományba rendezési részét Veres 
Kornélia végzi. Nelli a könyvtár egyik legrégebbi dol-
gozója, 15 éve tartja rendben az állományt. Elsődle-
ges feladata a vásárolt vagy ajándékba kapott kották, 
könyvek, CD-k és DVD-k állományba vétele, katalo-
gizálásra való előkészítése és az elavult vagy rongá-
lódott tételek selejtezése. Ezen kívül az állományt 
rendezi, ésszerűsíti, az esetleges hibákat javítja, és a 
rejtélyes ügyeket kibogozza. De találkozhatunk vele 
a kölcsönzésben is, amikor helyettesít vagy szombati  
ügyeletet vállal. Szabadidejében fotózik.

Viszonylag új munkatárssal is találkozhatunk itt Bajcsay 
Péter személyében. Péter informatikus-könyvtáros, és 
miután egy évet önkénteskedett, nyár óta félállás-
ban segíti a könyvtár munkáját a katalogizálásban és  
digitalizálásban. A fal- és hegymászás lelkes híve.

A rend gyakorlati életben tartói a pincében és a galé-
rián egyaránt dolgozó raktárosok. Pethő Ildikó 12 éve 
hozza-viszi a kottákat, jó néhány olvasó preferenciáját 
név szerint is ismeri. Elévülhetetlen érdemei vannak 
abban, hogy az állomány épségben túlélte az Eötvös 
utcába való elköltözést, az ottani por- és párafelhőt, 
majd pedig a visszaköltözés viszontagságait. Azok 
közé tartozik, akik fejből tudják az állományok gerinc-
méretét, folyómétereit, és azt is, hogy mi hol lehet,  
ha éppen nincs a helyén.

Szintén itt dolgozik Ildi unokahúga, Gáspár Tímea, 
aki már kétszer kilépett a könyvtár kötelékéből, de 
harmadszorra is sikerült idecsábítani. A sportos és 
mindig mosolygós Timó egyébként gyógytornász. 
Szerencsés lenne, ha a kutatói olvasójegy fölött 
lenne még egy kategória, a rekreációs olvasó, aki 
igénybe veheti a gyógytorna és masszázsszolgáltatá-
sokat is, hiszen fitnesz-wellness részleg kevés könyv-
tárban van – egyelőre még nálunk is megoldatlan,  
de a munkaerő már megvan hozzá.

A visszaköltözés óta kevesebben találkozhatnak Kun-
vári Magdolnával, aki főként a lenti raktárban teljesít 
szolgálatot. Ő is sok olvasót ismer személyesen, külö-
nösen a kórusok világában mozgókat, ugyanis a Buda-
pesti Ifjúsági Kórus oszlopos tagja. Kedves, szeretettel-
jes lényét október végén engedtük el a könyvtárból, 
hogy megkezdhesse békés nyugdíjas éveit. Reméljük, 
azért rendszeresen viszontlátjuk, ha máshol nem is, a 
BIK koncerteken.

A Liszt Ferenc téri részleget bejárva még nem értünk 
végig a könyvtárosok színes során. A régi Zeneakadé-
mián üzemel ugyanis a Hangtár, Pór Béla hangmérnök 
vezetésével. Bár manapság sok mindent meg lehet 
találni az interneten, Béla az itt eltöltött évtizedek ta-
pasztalatának birtokában olyan különleges felvételek-
kel is tud szolgálni, amelyek mindannyiunk számára az 
újdonság erejével hatnak. Hét gyermeke közül hatan 
aktívan muzsikálnak. Itt dolgozik még Jónásné Horváth 
Katalin is, aki segítőkészen és mindig vidáman várja a 
Stúdióba járókat. A korábbi könyvtárlátogatók a Liszt 
térről emlékezhetnek rá, hiszen kisfia megszületése 
előtt az olvasószolgálaton dolgozott.

És végül elérkeztünk a könyvtár gyökeréhez, a Ku-
tatókönyvtárhoz. Somogyi Klára azóta dolgozik itt, 
mióta az itt fellelhető muzeális értékű anyagok – a 
Liszt Múzeum Liszt-hagyatékával egy időben – önálló 
gyűjteménnyé váltak. Ahogy egyszer Zsófi fogalma-
zott: „Kláriról el is tudnám képzelni, hogy személyesen 
ismerte Lisztet.” Valóban, az ottani állomány minden 
szegletét ismeri, és nincs olyan Liszt-kutató, aki ne 
fordulhatna hozzá bizalommal segítségért. Könyvtá-
rosi és könyvtörténészi végzettsége mellett eredetileg 
magyar–ének szakos tanár, szabadidejében pedig a 
bazilika kórusának tagja. Klári mellett Bőgelné Juhász 
Veronika segítségét is igénybe vehetjük, aki művé-
szettörténeti és latin tanulmányai mellett a könyvtá-
rosi és az egyházkarnagyi diplomát is megszerezte.  
A könyvtárosság mellett kántori szolgálatot lát el, illetve  
szintén a nagy túrázók közé tartozik.

Ezek voltak tehát a könyvtárosok összkiadásának  
szócikkei. Reméljük, örömmel olvastátok!

Uzsaly Bence
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Gulyásné Somogyi Klára
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Bőgelné Juhász Veronika

Veres KornéliaDr. Kocsis Géza

Csanda MáriaGáspár Tímea Eszter
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Pethő IldikóMesterházi Máté
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Az egyetemi évek egyik legjobb lehetősége a külföldi 
tanulmányutakhoz az Erasmus. A 2011-2012-es tan-
évben még kolozsvári zeneakadémistaként használ-
tam ki először ezt a programot, akkor mostani „ott-
honomba”, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre 
jöttem karmesterséget tanulni. Majd évekkel ké-
sőbb, már ZAK-os hallgatóként a 2014-2015-ös tanév 
adott egy újabb alkalmat, hogy a bécsi Universität für 
Musik und darstellende Kunst vendéghallgatójaként 
tanuljam tovább a szakmát. Mindkét alkalom szak-
mai fejlődéssel, felejthetetlen tapasztalatokkal és 
élményekkel zárult. Most a bécsi tanulmányutamról 
szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot.

Miért választottam Bécset? Bécs a zene városa, így 
mondják, s valóban, számomra is bebizonyosodott, 
hogy rendkívül színes zenei élet folyik ott. Mindemel-
lett a bécsi zeneegyetem karmesteriskolája vonzott 

– amely már jó néhány világhírű karmestert kinevelt 
az idők során –, valamint a Wiener Philharmoniker, 
amelynek próbáit mindenáron látogatni akartam.

Az egyetemről. Az egyetem főépülete a belvárosban, 
igen csendes és nyugodt helyen található, épületei 
egy nagy zöld udvart fognak közre, ahová a diákok ki-
ülhetnek beszélgetni, olvasni, tanulni, napozni. A bécsi 
zeneegyetemnek nincs ilyen káprázatos épülete, kon-
certterme, mint nekünk, de olyan tanulmányi rend-
szerük van (karmester szakon), amely nem tökéletes,  
de működik, eredményes, és ezért példaértékű.

Miért eredményes? Elsősorban az előre átgondolt és 
leszögezett feladatok, teendők miatt. A karmesterosz-
tály projektjei minden alkalommal a tanár előadásá-
val kezdődtek, amely során az adott zenekari darabot 
– mind formailag és harmóniailag, mind hangszerelés 

Öninterjú egy bécsi Erasmusról
Universität für Musik und darstellende Kunst (fotó: Martin Moravek)
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szempontjából – elemeztük és vitattuk meg, de a ve-
zényléstechnikai problémák és a karmesteri teendők 
is rendszeresen szóba kerültek. Ezt követték a zongo-
rás órák – amelyen a gyakorlatban is szembesülhet-
tünk a vezényléstechnikai problémák megoldásaival 
–, majd minden projekt zenekari gyakorlattal zárult, 
melynek során a „Pro Arte” Szimfonikus Zenekarral  
dolgozhattunk.

A karmestertanárom Simeon Pironkoff volt, aki nem-
csak kiváló zenész, de nagyszerű tanár is; aki minden 
munka során megérezte és figyelembe vette a tanít-
ványa lelki állapotát; és aki mindig azt az instrukciót 
mondta, amire épp szükség volt, s a szakmai fejlődést 
szolgálta. Mivel Johannes Wildner karmesteróráit is 
aktívan látogattam, gyakran napi 6-8, heti 25-30 óra 
karmester-foglalkozáson vehettem részt. A karmester-
órákat kívülálló diákok, sőt, még egy közel 80 éves bá-
csika is rendszeresen látogatták. S megmaradt a rend. 
Bebizonyosodott, hogy nem kell kismillió biztonsági 
őr és még annál is több biztonsági kamera, valamint 
kártyás beléptető rendszer ahhoz, hogy rend és fe-
gyelem legyen. Ugyanilyen szabadságot tapasztaltam 
más intézményekben is. Jártam-keltem Bécs híres kon-
certtermeiben: a Musikvereinban, a Konzerthausban, 
a Theater an der Wienben, az Operaházban, a 
Stephansdomban. Olyan neves együttesek próbá-
it hallgattam meg, mint a Wiener Philharmoniker, 
a Wiener Symphoniker, a Concentus Musicus 
Wien, az Arnold Schönberg kórus. S hogy mindezek 
mellett Sir Simon Rattle, Nikolaus Harnoncourt, 
Riccardo Muti, Mariss Jansons, Franz Welser-Möst,  
Daniele Gatti, Erwin Ortner, Fischer Ádám próbáit  
látogathattam, csak hab volt a tortán.

Mivel a kóruséneklés közel áll hozzám, felvételiztem 
a bécsi Stephansdom St. Stephan Vokalensemble-be, 
amely egy 30 fős profi kamarakórus. A Markus Lan-
derer által vezetett együttes feladata az volt, hogy a 
dóm zenekarával közösen vokál-szimfonikus művekkel 
tegye ünnepélyesebbé a vasár- és ünnepnapi misé-
ket, valamint hogy a szakrális zenét koncertek keretén 
belül is bemutassa, mind a Stephansdomban, mind 
a Musikverein koncerttermében. Bécsben hemzseg-
nek a fúvószenekarok, és ez kiváló lehetőség volt a 
fúvószenekari múltam újjáélesztéséhez is: így lettem 
a Dorfmusik Strebersdorf fúvószenekar trombitá-
sa, de az orgonista oldalamat is megmutathattam 
a Wiener Tonkunstvereinigung kórusával végzett  
közös munkám során.

A bécsi zeneegyetem két rendezvényét szeretném 
kiemelni. Az egyik az Egészség-nap – ennek keretén 
belül szakemberek érkeztek az egyetemre, s ingyenes 
egészségügyi kivizsgálásokra, előadásokra látogathat-
tunk be –, a másik rendezvény pedig az egyetemi hall-
gatók záróbulija, mely az egyetem udvarán élőzenei 
koncertekkel, és eszem-iszommal zajlott.

Csak ajánlani tudom mindenkinek a császárvárost, 
az Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien intézményét, s nem utolsósorban az Erasmus 
tanulmányutat, amely nagyszerű és kihagyhatatlan  
lehetőség.

Hermann Szabolcs

MADÁRLÁTTA



FIGARO | 2015. november

18 BESZÁMOLÓ

Tudom, egy zeneszerzőnek nem ezzel szokás dicse-
kednie. A szóban forgó eset mégis érdemes a leírás-
ra, ugyanis fontos kérdéseket vet föl, némelyikre 
a választ is felkínálja. Mindenekelőtt kijelenthető, 
hogy még létezik az őszinte visszajelzés és vélemény-
nyilvánítás intézménye, még az oly sokszor – nem 
is egészen alaptalanul – bírált budapesti közönség  
eszköztárában is.

Azért tartottam ezt fontosnak az elején megjegyez-
ni, mert e nélkül a tisztelt olvasó esetleg nem hinné 
el, hogy a címben említett füttynek részben örültem, 
örültünk. Mindez a Doktorandusz Önkormányzat által 
szervezett Gradus ad parnassum májusi üvegtermi 
koncertjén történt. A megértés szempontjából fontos 
az eset pontos leírása. Íme:

A hangversenyt doktoranduszok adták. A műsoron 
Liszt: 2. Elégia, Debussy: A lenhajú lány, Kurtág: A 
megvadult lenhajú lány, Eötvös: PSY, Dvořák: Baga-
tellek, valamint e sorok írójának Lebegés című műve 
hangzott el. Olyan műsor ez, melyhez a délutáni üveg-
termi koncertek – főleg idős – közönsége finoman 
szólva nem volt szokva. Egyedül Dvořák alkotása talált 
utat szívükhöz, vagyis a Debussy- és a Liszt-mű sem. A 
megvadult lenhajú lány előadása után Németh András 
azzal jött le a színpadról, hogy úgy érzi, ez a közönség 
nem kedvelte a darabot. (Ekkor még hátra volt a prog-
ram nagy része.) Lebegés című – nem éppen rövid, 21 
perces – darabom végül kiverte a biztosítékot. A zene 
a mű hat epizódjában a címnek megfelelően hat kü-
lönböző karakterben lebeg. Egy csúcspont kivételével 
mentes az úgynevezett drámai kontrasztoktól, állapo-
tokat idéz, állapotokat közvetít. Történetünk őszinte 
főszereplője úgy valahol a 12. percnél ugrott fel, közöl-
te, hogy „ez is beleillik a darabba”, nagyot és hosszút 
füttyentett – olyan igazi focimeccseset –, majd hangos 
ajtóbecsapással elviharzott a teremből. (Szó szerinti 
kirohanását a hangfelvevő is rögzítette – fontos kor-
dokumentum.) Mondhatnám, a darab megosztotta a 

közönséget, de azok páran, akik a záró hangok után 
felállva tapsoltak – gondolom – nem elsősorban a 
zene iránti lelkesedésből, inkább szolidaritásból, vagy 
vigasztaló szándékból tették ezt – igaz, nem szorultam 
vigasztalásra.

A koncert után a színfalak mögött igen jó hangulatban 
elemezgettük a történteket, mikor berontott (nem in-
dokolatlan a szóválasztásom) egy hölgy, aki a koncert 
alatt mindvégig igen szigorú arccal jelezte az első sor-
ban ülve, hogy nem azt kapta, amiért jött. „Ki állítot-
ta össze ezt a műsort?!” – mondjuk, hogy kérdezte.  
Zétényi Tamás halált megvető bátorsággal vállalta ma-
gára a műsor összeállítójának szerepét. Mire a hölgy: 
„Hogy jutott eszébe egy egész koncertet Kurtág mű-
veivel kitölteni?!” „Nem csak Kurtág-művek voltak.” 
– hangzott a válasz. „Miért, akkor ki írta azt a félórás 
sz…t, amit az a főmufti vezényelt?!” (Horváth Balázs 
tarthat igényt e megtisztelő titulusra.) „Én.” – álltam 
elé kezemet nyújtva nem kis meglepetésére. „Enged-
je meg, hogy bemutatkozzam stb., stb.…” Ekkor kissé 
visszakozott ugyan, de még mindig határozott hangon 
vázolta nekünk a műsor-összeállítás kritériumait és a 
zeneszerzés célját, feladatát. „Miért ír olyat, amit utál 
a közönség?” Bátortalanul hívtam fel a figyelmét az 
állva tapsolókra, mire megtudtam tőle, hogy azokat én 
csak lefizettem. (Ha egy elem nem illik bele a rendszer-
be, pláne ha az említett elem a rendszer létjogosult-
ságát kérdőjelezi, legegyszerűbb az elemet likvidálni.)  
Mondandója befejeztével mindnyájunkat megajándé-
kozott egy-egy málnás cukorkával, majd elment.

Nem akarom elkerülni a látszólagos önellentmon-
dást: azt írtam, örültem annak, hogy képes még a 
közönség őszinte visszajelzésre, ha kell negatívra is. 
De leírnék-e egyetlen hangot is másképpen, ha ez 
rendszeres volna, ha zúgnának a füttyök, röpködné-
nek a paradicsomok? Ha Webernt a legkisebb mér-
tékben is befolyásolta volna a közönség visszajelzése, 
a weberni életmű kétharmada nem létezne. Kinek is 

Kifütyülték a darabomat
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írunk voltaképpen? Való igaz, hogy igyekszünk meg-
keresni a darabnak, daraboknak megfelelő fórumot, 
azt a színteret, azt a közönséget, ahol megítélésünk 
szerint jó, ha a mű elhangzik, vagy ahol szerintünk el 
kell hangoznia, és néha tévedünk. De az is igaz, hogy 
valójában egészen más fórum előtt tartozunk elszámo-
lással. Szándékosan nem nevezem meg ezt a fórumot.  
Ködösítésem oka, hogy ahány alkotó, annyi megne-
vezés, definíció lehetséges, és e definíciók mindegyi-
kének lehet létjogosultsága. Aki erről a fórumról nem 
vesz tudomást, veszélyes útra lép. Ha nem óhajtjuk 
fenntartás nélkül kiszolgálni a közönséget – már-
pedig nem óhajtjuk, mert az egyet jelentene azzal, 
hogy a kitátott szájakba falatonként rakosgatjuk a fast 
foodot –, akkor a megalkuvás szót el kell felejtenünk.  
A visszajelzés fontos, mert csak ebből értesülhetünk 
arról, hogy szellemi alkotásunk hová kell eljusson és 
hová nem. (Félreértés ne essék: nem feltétlenül oda, 
ahol szeretik, vagy oda nem, ahol nem szeretik; Isten 
útjai ennél sokkal bonyolultabbak). Ugyanakkor nem 
tántoríthat el az útról egy (vagy több) fütty, mint aho-
gyan nem lehet fenntartás nélküli megerősítés a feláll-
va tapsolás sem.

A hallgatóság többsége nem kedveli a változásoktól 
mentes, állapotszerű zenét. Miért? Részben azért, 
mert nem ehhez van szokva. Várja a drámai fordulato-
kat, figyelmének fenntartását a változások segítségé-
vel, várja a culmination pointokat. Ezek megmozdítják 
izmait, megmozdítják elméjét (ez utóbbit nemigen 
szereti ő maga mozgatni). De van még egy ok, ami 
fontosabb: az állapotszerű zenék a csend édestestvé-
rei. Bár hangok szólnak, azok mégis (belső) csendet 

teremtenek. A csend veszélyes – hogy tovább játsz-
szam a szavakkal: a csendben megszólalnak a belső 
hangok. Ezt pedig nem szeretjük, mert olyan dolgokat 
mondanak, amilyeneket nem kívánkozik hallanunk. 
Az örökös zaj, azon belül a zenei „zaj”, vagyis a foly-
ton kontrasztáló, változó, ugráló zenei elemek, érzel-
mi kitörések és visszaesések sokaknak azért kellenek, 
hogy ne születhessék meg bennük a belső csend. 
(Nem szándékom azt állítani, hogy a drámai eszkö-
zök alkalmatlanok a szó legmagasabb értelmében 
vett remekmű létrehozására. Pusztán csak egy olyan 
jelenségre szeretnék rávilágítani, ami általánosan 
jellemzőnek mondható, és aminek tüneti megjelené-
sét véltem felfedezni a szóban forgó üvegtermi kon-
certen.) Ha egy zenemű minden eszközével a belső 
csendet hívja, a hallgató a legtöbb esetben kétféle-
képpen reagál: 1. kinyílik, elmélyül, befogadóvá válik, 
csodálkozik (de a meglepetés új, kívánatos irányok le-
hetőségét ígéri), akár kis mértékben meg is változik;  
2. ingerült lesz, dühbe gurul (vagyis egója védekezik az 
uralmát veszélyeztető támadás ellen), esetleg fütyül 
és kirohan.

A koncert művészei – doktorandusz hallgatók – nyil-
ván egyetértettek abban, hogy nem óhajtják a kö-
zönséget kiszolgálni, ellenben megpróbálják nevel-
ni. Lehet, hogy tévedtünk a pillanat – és a közönség 
– megítélésében. Bár sosem tudhatjuk. Ha jelen volt 
egyetlen ember, aki, ha kis mértékben is, de e műsor 
hatására megváltozott, akkor megérte. (És ha nem  
volt ilyen, akkor is.)

Sándor László

BESZÁMOLÓ

MÜPA Üvegterem (forrás: mupa.hu)
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A Zeneakadémia példaképei között tisztelt Kovács 
Dénes már fiatalon is tehetséges muzsikusnak számí-
tott, azonban egyetemi tanulmányait szerény anyagi 
helyzete miatt egy időre félbe kellett szakítania –  
épp ezért is volt később elengedhetetlen számára 
az ifjú tehetségek támogatása. Az előbb tanár, tan-
székvezető, majd rektor nevéhez kapcsolódik többek 
közt a Zeneakadémia Előkészítő Tagozata, amely – 
szigorú feltételek alapján – az ígéretes gyermekeket  
hivatott tanítani és segíteni.

Alakját a vonósok számára mégis az általa képviselt 
zene, egy zenei kompozíció megközelítésének módja 
teszi valóban különlegessé. Kovács Dénes elsősorban 
nem a játékmódot vagy a művész zenei fantáziáját, 
hanem magát a leírt kompozíciót, zeneszerzői utasítá-
sokat, a tiszta hangokat tartotta kiindulópontnak egy 
zenemű interpretációjánál.

A tiszteletére rendezett emlékkoncert – Hommage à 
Kovács Dénes – is ezt a szellemet és művészi megfo-
galmazást kívánta feleleveníteni és továbbörökíteni.

A hangverseny egyik különlegessége volt a különbö-
ző korosztályok részvétele: az estet a csupán tizen-
egy éves Gaál Julianna nyitotta Kreisler Preludium 
és Allegro című darabjával, amelyet egyre idősebb  
korosztályok képviselői követtek.

Gaál Julianna korához képest elképesztő tónussal és 
erővel szólaltatta meg hangszerét. Bár a karakter-
válásokat megelőző előkészületek tisztán láthatóak 
és érezhetők voltak, ez egyáltalán nem rontott az 
összképen, csak bepillantást engedett a kezek ko-
moly technikai háttérmunkájába. A Zeneakadémia 
Előkészítőjén második évét végző művészpalánta  
mind színpadi kiállásban, mind zenei megértésben  
túlszárnyalta életkorát.

Hegedűiskola Kovács Dénes módra

Kovács Dénes egyike volt azoknak a művészeknek, akik játékmódjukkal és munkásságukkal is fontos  
építőkövei voltak az őket körülvevő művészvilágnak, s vezetői a következő generációnak.

Kruppa Bálint és a Liszt Ferenc Kamarazenekar (fotó: Zeneakadémia / Benkő Sándor)
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Egészen másféle hegedűjáték volt érezhető Tóth Kris-
tóf esetében, aki Csajkovszkij karakterváltásokkal teli 
Valse-Scherzóját már a szinte romantikus játékmód 
felé hajló gazdag vibratókkal és dús hangszínekkel 
szólaltatta meg hangszerén – mindvégig figyelve  
a visszatérő motívumokra.

Ezt követte Liszt Ferenc A három cigány című kompo-
zíciója, melyet Kruppa Bálint adott elő. A mű, melyet 
Liszt 1864-ben dolgozott át, eredetileg dalként szüle-
tett, zenei mondandója épp ezért világosan érthető és 
megformálható. Kruppa Bálint érzékenyen emelte ki 
ezeket a karaktereket, s talán egyetlenegy kifogás ta-
lálható cigánymuzsikusokat imitáló előadásmódjában: 
a túl sok energia.

A szünet előtti műsorrészt Bach d-moll kettős hege-
dűversenye zárta. A művet Tfirst Péter és Déri Tamás 
tolmácsolta a közönségnek. Hegedűjátékukban a le-
tisztult historikus, vibratóktól és felesleges díszektől 
mentes megközelítést választották, s ez előnyére vált 
az előadásnak. További meglepetése volt az estnek, 
hogy a zenekari szólamok nem kíséretként, hanem 
egyenrangú félként vettek részt a dinamikában, így 
jobban kiemelték a darab szólamainak szoros zenei  
kapcsolatát.

A hangverseny folytatásában már az igazi, kiforrott 
mesterek foglalták el a színpadot. Az előadóművészek 
és tanárok egyenként adták elő Vivaldi oly népszerű 
Négy évszakát.

Perényi Eszter, a Zeneakadémia Vonós Tanszékének 
egykori vezetője és Kovács Dénes volt tanítványa szó-
laltatta meg a madárcsicsergésekben gazdag Tavaszt: 
érzékeny és egyszerű dallamvezetéssel, mondhatni 
„tavaszi ébredezéssel”. Őt követően szinte a nyár for-
róságával perzselt Pusker Júlia hegedűjátéka, tele len-
dülettel, tüzességgel és könnyed virtuozitással, mint-
ha maga is egy vihar volna. A színes ősz Nyári László 
előadásában szólalt meg – aki az utolsó pillanatban, 
Szenthelyi Miklós helyett lépett a színpadra –, s az ősz 
dallamait egészen egyedi módon, játékos humorral és 
incselkedéssel fűszerezte.

Az estet Kocsis Tamás szólója búcsúztatta el, ahogy a 
tél is az elmúló évszakokat. A hegedűművész a karcos 
hangszíneket finom, szerény tónusokkal vegyítette,  
s a téli képeket lágy vibratókkal töltötte meg – felejthe-
tetlen előadással indítva útjára a közönséget.

Bokor Lilla

(Hommage à Kovács Dénes. Zeneakadémia, Nagyte-
rem. 2015. szeptember 30. 19:30. Műsor: Kreisler: 
Preludium és Allegro Pugnani stílusában; Csajkovszkij: 
Valse-Scherzo, op. 34; Liszt Ferenc: A három cigány;  
J. S. Bach: d-moll kettős hegedűverseny (BWV 1043); 
Vivaldi: Négy évszak – hegedűversenyek, op. 8/1-4. 
Km.: Liszt Ferenc Kamarazenekar (művészeti vezető: 
Rolla János), Gaál Julianna, Tóth Kristóf, Kruppa Bálint, 
Tfirst Péter, Déri Tamás, Perényi Eszter, Pusker Júlia, 
Nyári László, Kocsis Tamás.)

1960/70-es évekből származó Muzsika magazinokat 
olvasgatva, összetalálkozhatunk olyan kritikákkal, 
melyek a Zeneakadémia zenekarának és kórusának 
hangversenyeiről szólnak. Talán meglepő, de akko-
riban többször is terítéken volt Bach h-moll miséje, 
amelyről megjegyzi az egyik kritika, hogy kicsit túl 
nagy falat volt a növendékek számára. Ki csodálkozik 
ezen? Ez még a legprofibb együtteseknek is kihívás. 
Október 4-én a Zeneakadémia egyházzene tanszaka 
és az Alma Mater kórus nem vállalta túl magát, és 
egy nagyszerű koncerttel ajándékozta meg az Avilai 
Szent Teréz templomba zarándoklókat.

Akárcsak az egyiptomi kivonuláskor a Vörös-tenger, 
ez a koncert is két részre oszlott. Az első félidőben a 
Zeneakadémia egyházzene tanszakának kórusa közép-
korból származó gregorián és korai polifon énekeket 
adott elő, míg az est második felében az egyetem 
Alma Mater kórusa énekelt, szintén egyházi műveket, 
de a 19. századi magyar romantikából merítve. Bár 
egyházi zene mindkettő, mégis két külön világ, hiszen 
a középkori egyházi énekek célja az elmélkedés, taní-

Kettős időutazás
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tás és a liturgiában való elmerülés, nem pedig a zenei 
szórakoztatás, szemben a romantikával, ahol a gyö-
nyörködtetés is fontos. Hogyan is mondja a középkori 
gregorián esztétika? A gregorián ének ne legyen szép, 
célja ugyanis elérni a legfőbb Szépséghez, Istenhez.  
A zenének nem kell szépnek és mutatósnak lennie, 
mivel funkciója csakis az, hogy Istenre mutasson. „So-
hasem létezett művészet, amelyet kevésbé foglalkoz-
tatott volna az érzéki tetszés, mint a gregorián éne-
ket” – olvashatjuk Władysław Tatarkiewicz az esztétika 
történetéről szóló könyvében. Ezt olyannyira komo-
lyan vették, hogy 813-ban a tours-i zsinat elrendelte a 
papságnak, hogy őrizkedjenek mindentől, ami az érzé-
kekre hat, mert ezek a hatások gyengítik a lelket. Ettől 
még a gregorián bizony lehet szép, mint ahogy hallot-
tuk is ezen az estén, csak át kell hozzá hangolni a fülün-
ket. Néhány századot tehát visszarepültünk időben, de 
aki megtette ezt az utazást, lelkileg megnyugodhatott, 
ahogy ezeket az egyházi énekeket a templomi környe-
zetben hallgatta. Kissé kiszakított a hétköznapokból, 
és egy mikrovilágba helyezett bele. Ez azért is fontos, 
mert nyugodtan állíthatjuk, hogy az Isten házának – és 
egyúttal az egyházi zenének is – van ilyen funkciója.

Az időutazás azonban nem állt meg itt, ugyanis a kon-
cert második felében a Zeneakadémia Alma Mater 
kórusa repített minket a 19. századba. A középkori 
zenét felváltotta a magyar romantika. Kersch Ferenc, 
Hans Koessler, Mosonyi Mihály és Liszt Ferenc művei 
csendültek fel. Bár az előbb említett szerzők közül 
messze Liszt a legismertebb, meg kellett állapítanom, 
hogy semmilyen minőségi különbséget nem éreztem a 
többi szerző és Liszt között. Koessler f-moll miséjének 
Kyriéjének gazdag kromatikájában egyszerre volt jelen 
a romanticizmus és a barokk kromatikus fúgák világa. 
Mosonyi Libera me című művének előadása során a 
basszus szólónál éreztem némi intonációs bizonyta-
lanságot, de ez talán egyszerűen csak a mély lágénak 
tudható be. (Ez ugyanis más kórusoknál is elő szokott 
fordulni.) Kersch Dextera Dominéja sem tagadhatná 
le, hogy a romantika korában született – a harmóniái 
elárulták. Az estet Liszt Tu es Petrusa zárta a Krisztus-
oratóriumból. Liszt több egyházi zenéjéhez hasonlóan 
itt is érződik a gregorián zene hatása. Így utólag vissza-

tekintve ez a záró szám kicsit visszautalt a hangverseny 
elejét jellemző középkori légkörre.

Két külön világ volt tehát jelen ezen a koncerten, an-
nak ellenére, hogy mindkettő egyházi zene. Mindkét 
kórus fegyelmezetten és magabiztosan adta elő a 
műveket, nem érződött különösebb bizonytalanság. 
Az egyetlen kritikám, hogy még szívesen hallgattam 
volna egy-két romantikus kórusművet, hisz éppen 
csak belelendültünk a 19. századba, amikor hirtelen 
abba is maradt a koncert. De talán ez kisebb problé-
ma, mintha az ember azt kívánná, bár jóval hamarabb  
vége lett volna a hangversenynek.

Gusztin Rudolf

(Az Egyházzene tanszak és az Alma Mater kórus hang-
versenye. Avilai Szent Teréz templom. 2015. október 
4. 19:30. Műsor: Gregorián énekek és korai polifó-
nia a magyar középkorból; Mosonyi Mihály: Libera 
me; Kersch Ferenc: Dextera Domine; Hans Koessler:  
f- moll mise – részlet; Liszt Ferenc: Krisztus oratórium 
– részlet. Km.: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem  
Egyházzene tanszakának kórusa, Merczel György 
(karnagy), Soós András (karnagy), Alma Mater Kórus,  
Ács Dávid László (orgona), Somos Csaba (karnagy).)

Pillanatkép 
Karasszon Eszter (cselló) és Szabó Marcell (zongora) 
közös hangversenyéről felemás érzésekkel távoztam. 
Az est folyamán emlékezetes, gyönyörű zenei pilla-
natok váltakoztak kevésbé jól sikerült, élményrontó 
mozzanatokkal.

A hangverseny magas színvonalon kezdődött. Vivaldi 
B-dúr szonátáját magabiztosan és muzikálisan adta 
elő a duó. Karasszon játékának pozitívumai talán eb-
ben a darabban nyilvánultak meg leginkább: közép 
és hangos dinamikákban dús, telt hangon játszott; a 
gyors tempójú koloratúrákat pedig nagy virtuozitással, 
biztos hangképzéssel adta elő. A zongorista mind szó-
lista, mind kísérő szerepben biztos technikával, fénylő 
hangszínnel játszott.
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A csellista játékára a továbbiakban is érvényesek vol-
tak az említett jellemzők – telt hang, virtuozitás –, 
viszont az op. 2-es Rachmaninov-művek előadásából 
már több alkalommal hiányoltam a dallamvonalak fi-
nom megformálását.

A Vocalise előadásának színvonala ingadozó volt. 
Egyszerre voltak benne jelen a hangverseny legszebb 
és leggyengébb zenei megvalósításai. A mű kezde-
te egy csoda volt – varázslatos hangszíneket hozott 
létre a páros, a későbbiekben viszont akadozó ellá-
gyítások, kidolgozatlan dallami rajzok csökkentették 
a hatást. Igazán csak ekkor derült fény arra, hogy 
Karasszon pianói bizonytalanok. Amint a zene által 
megkövetelt dinamika középerősségtől halkabbá 
vált, úgy a cselló kissé tompa hangot, ingadozó into-
nációt produkált. A Debussy-szonáta interpretálása 
bizonyos fokig ugyanezeket a jellemzőket mutatta.  
A halk dinamikák haloványra, a tetőpontok elragadóra 
sikerültek.

A szünet utáni első darabként ismételten egy barokk 
mű, Louis de Caix d’Hervelois II. szvitje hangzott el. Bár 
az előadása nem volt annyira meggyőző, mint a Vival-
di-műé, sok szép pillanatot tartogatott. A zenei csúcs-

pontok, ahol a csellista végre kiengedhette hangját, az 
interpretáció csúcspontjaivá is váltak egyben.

A műsorzáró Brahms-mű nyújtotta a hangverseny 
legnagyobb élményét. Elementáris, magával ragadó 
előadásban hallhattuk az op. 38-as e-moll szonátát. 
A fellépők végre megszabadultak feszültségeiktől és 
csodálatos zenei pillanatokkal ajándékozták meg a 
közönséget. Páratlan muzikalitással és drámaisággal 
játszották az első tételt. Szabó lélegzetről lélegzetre 
követte Karasszont a tételkezdő kísérő akkordokkal, 
majd nagyszerűen töltötte be mind a szólista, mind a 
kísérő szerepét. A csellista megállíthatatlan lendülettel 
játszott. A záró Allegro tétel fúgája akkurátusan, preg-
nánsan szólalt meg.

Elek Martin

(A Zeneakadémia Karrierirodájának kamarazenei so- 
rozata. Régi Zeneakadémia, Kamaraterem. 2015. ok-
tóber 1. 18:00. Műsor: A. Vivaldi: B-dúr szonáta, RV46;  
S. Rachmaninov: Két darab csellóra és zongorára, 
op. 2; Vocalise, op. 34/14; C. Debussy: d-moll cselló-
zongora szonáta; L. C. d’Hervelois: II. (D-dúr) szvit; J. 
Brahms: I. (e-moll) cselló-zongora szonáta, op. 38. Km.: 
Karasszon Eszter (cselló), Szabó Marcell (zongora).) 

Szabó Marcell és Karasszon Eszter (fotó: Zeneakadémia / Felvégi Andrea)
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Megtisztelő, ám nehéz feladat Nász Renáta után be-
számolni a Szenátus munkájáról. Legnagyobb szeren-
csémre (bár én nem tudom megítélni, de a rektorasz-
szony szerint) az eddigi legrövidebb ülésen vettünk 
részt. Nagyrészt beszámolók kerültek napirendre, 
amelyekben az elmúlt és tervezett eseményekről, 
projektekről hallhattunk.

Nulladik napirendi pontként Vigh Andrea bemutatta a 
Szenátusnak Farkas Andrást, a Hallgatói Önkormány-
zat új elnökét. Ez után Csonka András kulturális igaz-
gató adott tájékoztatást a koncertszezonról és a kö-
vetkező évek tervezett eseményeiről. Ezek közül csak 
néhányat ragadok ki. A 2016-os Bartók emlékévhez 
kapcsolódó célkitűzés, hogy ne csak egy évre koncent-
rálódjon Bartók műveinek előadása, hanem folyama-
tosan műsoron tartsák azokat. A 140. születésnapi 
koncertet is szeretnék Bartóknak szentelni, 2017-re 
pedig Bartók zenei versenyt hirdet a Zeneakadémia. 
Jövőre ismét megrendezésre kerül a Nemzetközi  
Marton Éva Énekverseny, közvetlenül előtte pedig a 
Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny. A Zeneaka-
démia egy új nyári kamarazenei fesztivált is tervez, 
valamint hogy az egyetemhez kapcsolódó, A tehetség  
kötelez koncertsorozathoz zenekari kíséretet biztosít  
a hallgatóknak.

A 140. születésnapi események keretében kapcsolják 
fel az egyetem Liszt téri épületének díszkivilágítását, 
amely már elkészült, és próbaüzemmódban néhány 
órán keresztül látható is volt.

Az Eufónia-projektről Fekete Gyula, a Zeneszerzés Tan-
szék vezetője számolt be. 2016-ban Zágrábban kerül 
megrendezésre az esemény, amelyre a Zeneakadémi-
áról tizenkét hangszeres utazik ki.

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság elnökéül titkos  
szavazással egyhangúlag Dobszay Ágnest választotta  
a Szenátus.

A Egyebek napirendi pontban Kutnyánszky Csaba 
rektorhelyettes felvetette, hogy a 140. születésnap 
alkalmából ne csak az eseményeket örökítsék meg,  
hanem készüljenek „családi fotók” a Nagyteremben 
a professzorokról, emeritusokról, tanszékvezetőkről 
stb., Fekete Gyula pedig ennek kapcsán tanszéki tab-
lók tervét vázolta. Az ötleteket később tárgyalják to-
vább és dolgozzák ki.

A Szenátus következő ülésére 2015. november 10-én 
kerül sor.

Varga Veronika

A Szenátus októberi üléséről

Liszt Ferenc születésnapját idén részben a Zene-
akadémia 140 részeként ünnepeljük. A Zene-
akadémia Szimfonikus Zenekara Ménesi Gergely 
betanításában, Pinchas Steinberg vezényletével 
ad Liszt-Wagner koncertet a Liszt téren, amelyet 
Ménesi vezetésével ismétel meg a pécsi Kodály 
Központban. A Régi Zeneakadémia épületében 
rendezett ünnepségsorozat keretében ritkán elő-
adott Liszt-műveket is hallhat majd a közönség. 
Domokos Zsuzsanna, a Liszt Ferenc Emlékmúze-
um és Kutatóközpont igazgatója a Liszt Ferenc 
jövő évi születésnapjára tervezett ünnepségso-
rozatról is tájékoztatást adott, amely már a szü-
letésnap előtti ötödik szombaton kezdetét veszi.
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„Nagy 
dolgokat 
kizárólag 
együtt 
lehet 
elérni”
uniformizáltak lettek, az ott töltött évtizedek nyomai 
nélkül. Emlékszem, amikor ide jártam, péntek reggel 
a Nagyteremben volt improvizáció óránk, a színpa-
don ültünk az orgona játszóasztala körül. Olyan volt, 
mintha egy templomba lépett volna az ember. Az ötös 
terembe is úgy jártunk, hogy keresztüllopakodtunk a 
színpadon, mert ez volt a legrövidebb út. Ma egy di-
áknak nincsen ilyen könnyű bejárása az épület egé-
szét tekintve. Ez persze a mai világban így működik, 
és én hiszek abban, hogy előbb-utóbb az élet nyomai 
ugyanúgy megjelennek a felújított épületben is, ahogy 
évtizedek alatt megtöltötték a régit. Szerencsére nem 
mindenki csukja be a dupla ajtót, így egyre több zene 
szűrődik ki a hangszigetelt termekből – egy zenével 
foglalkozó iskolának ez a szépsége. A minap a máso-
dik emeleti lépcsőn ücsörögtek páran és szolfézs lec-
két írtak. Nagyon jól esett látni ezt, hiszen amikor én 
jártam ide, ott ültünk állandóan a ruhatárban, vagy az 
első emeleti nagytermi bejárat előtt, mint a verebek. 
A Zeneakadémia mindenki otthona volt, és szerintem  
most is az, csak meg kell találnunk az új helyünket.

Fülei Balázs zongoraművészt bizonyára sokan isme-
rik személyesen, hiszen évek óta tanít kamarazenét a 
Zeneakadémián, tavasz óta pedig a tanszék vezetője. 
Oktatásról, a közönség zenei neveléséről, a változó 
világ adta lehetőségekről beszélgettünk.

Hózsa Zsófia: Hosszú évek óta folyamatos kapcsolat 
fűzi a Zeneakadémiához. 2008-ban szerzett itt diplo-
mát, majd a Doktori Iskola hallgatója lett, 2012 óta 
pedig tanít. Hogyan látja az intézményt ebből a sajátos  
perspektívából? Milyen fontos változásokon ment  
keresztül az elmúlt évek alatt?

Fülei Balázs: A legnagyobb változás számomra a 
Liszt Ferenc téri épület bezárása, majd újranyitása 
volt. Sokáig figyeltem a reakciókat magamban, má-
sokban. Nekünk, akik ide jártunk, az épülettel való 
kapcsolatunk nem műszaki volt, hanem személyes. 
A felújítás után sajnos sok olyan dolog eltűnt innen, 
amihez mindenki személyesen kötődött. Hiányzik a 
Hubay-szobor, a Weiner-szobor, a Bartók-kiállítás, a 
Dohnányi-kép… Nehéz megszokni, hogy a tantermek 

Fülei Balázs (fotó: Sebestyén Zoltán)
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HZs: Néhány hónapja Ön vezeti a Kamarazene Mű-
helyt, amely hamarosan tanszékké válik. Bizonyára 
nagy felelősséggel jár egy ilyen dicső múltú tanszék 
élén állni….

FB: Nagyon megtisztelő volt, hogy engem válasz-
tottak erre a pozícióra. Alkotómunkaként élem meg 
ezt a feladatot. Ez a tanszék nem ad diplomát, de 
az egész iskolához, szinte minden diákhoz köze van.  
Rengeteg a lehetőség, és jó látni, ahogyan kísérletez-
nek a hallgatók, vagy a jól bevált utat építik tovább, 
közös célokat tűznek ki – ezeket maximálisan támoga-
tom, hiszen az életbe vezetnek. Az én elképzelésem 
szerint a Zeneakadémiának, és a mi tanszékünknek 
nem egy buboréknak kell lennie, ahol jó meleg van, 
és ha kilépünk, viharban találjuk magunkat, hanem 
biztos hátteret kell nyújtania a diákoknak az élet 
kapujában. Az oktatás legyen minél életszerűbb,  
fellépési lehetőségekkel, a hallgató kapjon megfelelő 
visszajelzést. Sok programtervem is van: folytatjuk a 
tavaly indított koncertsorozatunkat, a Kontrasztokat  
a Régi Zeneakadémián, illetve szeretném, ha az is-
kolai házikoncertek szélesebb körben is reklámot 
kapnának. És nem csak behívni kell a közönséget,  
kint is meg kell őket szólítani a zenével. Jövőre  
Kamarazenei séták címmel tervezek programokat, 
utazási irodákkal együttműködve: a turistacsoport 
járja a várost, és minden két órában kap valahol egy 
15-20 perces koncertet. Manapság nem úgy választ 
az ember programot, hogy kézbe vesz egy program-
füzetet és elkezd mazsolázni, hanem ráerőszakolja a 
közösségi megosztóoldal, és a kérdés csak az, hogy 
megtapad-e rajta a szeme. Ebben a világban különö-
sen fontos, hogy kivigyük a zenét, és a hallgatók is 
tudják építeni a saját közönségüket, hiszen a hallgatói 
koncertekre főleg az az idősebb korosztály jár, ame-
lyik eleve tájékozottabb a zenei életben. Én azokat  
szeretném megszólítani, akiknek fogalmuk sincs,  
hogy nálunk mi zajlik, ennek az első lépése pedig az,  
hogy mi megyünk oda hozzájuk.

HZs: A legkisebbek zenei nevelését is a szívén viseli, 
hiszen rendszeresen tart gyerekkoncerteket.

FB: Először a Művészetek Palotája kért fel ifjúsági 
koncertre, ami beindította a fantáziámat: azon kezd-
tem gondolkodni, hogyan is lehet megszólítani a  
gyerekeket, és az ifjabb korosztályt. Szerintem ez a 
legnehezebb műfaj. Sokkal könnyebb végigjátszani 
egy hagyományos, kétfélidős koncertet, mint 10-14 
éves gyerekek figyelmét fenntartani komolyzenével,  
60 percen keresztül. Az évek folyamán sokat csi-
szoltam az ötleteimen, hogy a koncert végére egyre  
inkább táguljon a zene felé való figyelemkapacitás.

HZs: Ezt valóban lehet érezni? Tud erre figyelni az  
előadó a játékra való koncentráció mellett?

FB: Természetesen! A felnőtteknek szóló koncerteken 
is lehet érezni, hogy a közönség energiája és figyelme 
merre tendál. Kétórányi zenét végighallgatni nem is 
olyan egyszerű dolog manapság. Mikor ülünk le ma 
csak úgy zenét hallgatni? Talán semmikor. Ezért az elő-
adónak számolnia kell azzal, hogy a hallgatók figyelme 
lankadni fog, ha nem kapnak egyre erősebb ingereket. 
Ennek a fizikai, abszolút világias megnyilvánulása a 
mocorgás, köhögés, cukorkapapír-csörgés. Azt szok-
tam például csinálni, ha egy zajongó személy meg-
bolygatja a mellette ülők figyelmét, hogy egy alkalmas 
helyen hatalmas szünetet iktatok be – persze a jó ízlés 
határain belül. Így legalább rövid időre megmentem 
azt a kis közeget. Ez tehát a hétköznapi oldal, de van 
egy – mondjuk úgy – spirituális oldal is: az ember a 
színpadon energiákat érez. Ahhoz tudnám hasonlítani, 
amikor megborzoljuk a pulóvert, és felállnak a szőrszá-
lak, érezzük az elektromos teret. Innen tudom, meny-
nyit engedhetek meg magamnak a színpadról, meny-
nyi szélsőség fér bele, milyen mély régetekben képes 
velem jönni a közönség. Ezt szerintem minden előadó 
tapasztalta már.

HZs: Manapság tényleg nagyon kevés időnk jut a  
zenehallgatásra. Ön szokott „csak úgy” zenét hallgatni? 

FB: Mostanában egyre kevesebbet, viszont akkor 
becsukom a szemem, és tényleg csak arra figyelek.  
Sokszor jól esik a csend, valószínűleg azért is, mert 
egyre többet gyakorolok. Edzem is magam a csend 
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bírására, hiszen az ember fejében állandóan szól vala-
mi zene, főleg gyakorlás után. Figyelem magam, hogy 
ezek lecsengenek-e, vagy a csendben inkább felerő-
södnek. Általában az utóbbit tapasztalom.

HZs: Rendszeresen koncertezik a világ minden táján. 
Mennyiben különbözik a közönség az egyes országok-
ban, előadóként érzi-e a kulturális különbségeket?

FB: Ország és táj válogatja, hogy milyen a közönség 
reakciója és felkészültsége. Magyarországon, Euró-
pában, Amerikában, Japánban lehet számítani arra, 
hogy a közönség nagy része rendelkezik komolyzenei 
tájékozottsággal. Ázsiai országokban, ahol a publikum 
számára az európai zene nem az alapműveltség része, 
előfordul, hogy Johann Strauss és Bartók Béla darab-
jai ugyanazt a hőfokú és hosszúságú tapsot vívják ki. 
A német és francia közönség szelektálóbb, ők igenis 
jobban tapsolnak, ha valami elnyeri a tetszésüket. 
Olaszországban a zaj hangerején lehet érzékelni a si-
kert. Ha az olasz közönség nem hujjog-bravózik-fütyül, 
akkor átlagos produkciót hallott. Sokat gondolkodom 
azon, hogy a mai közönség mennyire udvarias. Mert 
mi egy abszolút udvarias világban élünk, a 19. szá-
zadban – ha nem tetszett a produkció – kifütyülték 
a művészeket, paradicsommal dobálták meg őket,  
operákat buktattak meg…

HZs: Vajon valóban hozzáértőbb volt az akkori közön-
ség?

FB: Igen, hiszen nem az interneten szocializálódtak, 
hanem a hangzó emlékeken. Ezek voltak a fontos, 
mindenkit megmozgató események: valaki megírta a 
zongoraversenyét, vagy az operáját, gyerünk, hallgas-
suk meg! Ez automatikus tájékozottságot adott. A mai 
ember nem tud elmélyedni semmiben, annyi program 
van, hogy azt sem tudjuk, hova kapjuk a fejünket, 
legtöbbször csak kóstolgatunk. Ráadásul javarészt 
múzeumi zenét játszunk, és ha kortárs művet hall az 
ember, általában a szomszédja véleményéhez csat-
lakozik, feltételezi róla, hogy jobban ért hozzá, ő pe-
dig ugyanezt gondolja a mellette lévőről. Úgy érzem, 
az őszinteség ma el van fedve, mert senki sem olyan 

biztos az értékítéletében, hogy meg merje fogalmazni 
és kinyilvánítsa azt. Nincs az az erős viszonyítási alap,  
mint mondjuk Liszt Ferenc idejében.

HZs: Lát esélyt arra, hogy ez jobbra forduljon?

FB: Nem tudom, hogy a világban volt-e ideális, és 
lesz-e. Abban a világban kell boldogulnunk, ami ada-
tott, hiszen nem tudhatjuk, hogy a régi valóban jó 
volt-e. Például, ha 200 évvel ezelőtt az ember meg-
írt egy levelet, azt igazán megírta. Vigyázott, hogy 
ne legyen benne hiba, szépen nézzen ki, tudta, hogy 
annak tétje van. A dolgok kifutása sokkal lassabb volt 
és fókuszáltabb, ezért szimpatikus nekem az a kor. De 
nem koncentrálhatunk egy adott kor egyetlen elemé-
re, a hátrányait is figyelembe kell venni, elég, ha arra 
gondolok, hogy számos betegség akkor még nem volt 
gyógyítható. Napjainkban egy nagyon gyorsan változó 
világot élünk, amelyben mindenki ugyanúgy megtalál-
hatja a maga útját, hivatását. A kérdés, hogy fel meri-e 
tenni valamire az életét, vagy csak abban élünk, hogy 
„csináljunk egy kis pénzt, hátha holnap még egy kicsit 
többet tudunk csinálni”. A mai ember általában rövid-
távú túlélési célokban gondolkodik, és ezt a legtöbb 
zeneakadémistán is érzem oly módon, hogy az aktuális 
megmérettetés minden jövőképet elfed. Félévi vizsga 
után mit tervezünk? Mi lesz három év múlva? És dip-
loma után? A zenészpálya az Akadémián kezdődik, itt 
már fél lábbal kint kell lenni a nagyvilágban. Merjenek 
a hallgatók önálló irányokat is venni, vigyenek maguk-
kal jegyzetfüzetet, és ha van egy jó gondolatuk, írják 
föl, hátha jól jön pár év múlva… Az emberi kapcsolatok 
is nagyon fontosak. Sokszor úgy látom a zeneakadé-
mistákon, hogy mindenki befelé gubózva tengeti a 
maga életét – ebből jelent kiutat például a kamara-
zene, ahol vannak közös célok, jövőkép. Az élet azon-
ban nagyon érdekes szituációkat képes szülni, nem 
tudhatjuk, hogy kivel mikor, milyen közegben fogunk 
újra találkozni. A zenészpálya magányos, a gyakorlás 
magányban telik, akkor is, ha az ember zenekarban 
játszik. De nagy dolgokat kizárólag kalákában lehet 
elérni, ha összefogunk, tartjuk a kapcsolatot, megoszt-
juk az ötleteinket, és kamatoztatjuk egymásban.




