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DECEMBER 10.  18:00
Találkozások Liszt Ferenccel (A Liszt Ferenc 
Társaság és a Zeneakadémia közös koncert- 
sorozata) – Liszt négykezes zongoramuzsikája
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

DECEMBER 12.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert: 
Magyar zongorás trió
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

DECEMBER 19.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert: Az Országos 
Széchényi Könyvtár Énekkarának Hangversenye
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

DECEMBER 19.  19:30
Élesben – az Alma Mater Kórus (Adventi koncert)
Nagyterem

DECEMBER 12.  16:00
Devich János tanítványai
Zeneakadémia, XXIII. terem

DECEMBER 12.  18:00
Fejérvári Zoltán tanítányai
Zeneakadémia, X. terem

DECEMBER 14.  18:00
Wagner Rita tanítványai
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

DECEMBER 14.  19:00
Szabó Judit tanítványai
Zeneakadémia, X. terem

JANUÁR 12.  19:00
Rónaszéki Tamás tanítványai
Zeneakadémia, X. terem

JANUÁR 13.  19:00
Gulyás Márta tanítványai
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

JANUÁR 26.  15:00
Orgona MA I. és II. évfolyam vizsgakoncertje a 
Müpában
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

JANUÁR 26.  10:00
Orgona BA I., II., III. évfolyam vizsgakoncertje a 
Müpában
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

DECEMBER 15.  16:00
Mező Péter tanítványai
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

DECEMBER 15.  18:00
Csalog Gábor tanítványai
Semmelweis utcai épület, 110-es terem

DECEMBER 15. 18:00
Wagner Rita tanítványai
Zeneakadémia, X. terem

DECEMBER 17.  16:00 
Rónaszéki Tamás tanítványai
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

DECEMBER 17. 18:00 
Csalog Gábor tanítványai
Semmelweis utcai épület, 110-es terem

DECEMBER 20. 19.00
Fülei Balázs tanítványai
Zeneakadémia, X. terem

DECEMBER 17. 19:00
Éder Pál tanítványai
Zeneakadémia, XXIII. terem

DECEMBER 18. 19:00
Kiss Péter tanítványai
Zeneakadémia, XXIII. terem

KONCERTEK

DECEMBER

JANUÁR
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21 PORTRÉ
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A novemberi ülésről

IMPRESSZUM
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Belinszky Anna, Mona Dániel
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LFZE HÖK
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Handler András
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Széman Emese Rózsa
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(Figyelő)

Bolyki Sára 
(Bandemonda)

Handler Bálint
(Fotó)

Hózsa Zsófia 
(Portré)

Lakatos Zsuzsa
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Mona Dániel 
(Vájtfül)

Ozsvárt Viktória
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Uzsaly Bence 
(Könyvtár)

Varga Veronika 
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Lektor:
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Elődeinkről kicsit másképp

10 BESZÁMOLÓ
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Átadták a 2015-ös zeneművészeti 
Junior Prima Díjakat

ben. A nyertesek a díjon túl kétmillió forintos támoga-
tással gazdagodhattak.

A Müpában megrendezett ünnepélyes díjátadón Vigh 
Andrea kiemelte, hogy a Junior Prima Díj komoly  
elismerés, az azzal járó pénz pedig nélkülözhetetlen 
támogatás az első szárnypróbálgatásoknál. A támoga-
tott tehetségeket méltatta az MVM Magyar Villamos  
Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója, Csiba Péter is.

zeneakademia.hu

Liszt Ferenc előtt tiszteleg az Egyetem

Az idén 140 éves Zeneakadémián október 22-én, 
Liszt Ferenc születésnapján, és november 14-én, az 
egyetem megnyitásának évfordulóján egész napos  
ünnepségsorozatokat rendeztek.

Október 22-én nyílt meg a Zeneakadémia Átriumában 
A zene, 140 éve című kiállítás: a magyarországi köz- 
és magángyűjtemények fotókincseiből összeállított 
képanyag húsz tablón idézi fel az intézmény gazdag  
történetét és hagyományait.

Ezen a napon látogatott el a Zeneakadémiára egy 
mesterkurzus erejéig napjaink egyik legmeghatáro-
zóbb jazztrombitása, Avishai Cohen is. Az ünnepi nap  
záróakkordjaként a Zeneakadémia Szimfonikus Zene-
kara adott koncertet Pinchas Steinberg vezényletével 
a Nagyteremben.

November 14-re, a Zeneakadémia megnyitásának  
140. évfordulójára az ünnepségsorozatok mellett  
egy tanulmánykötet is megjelent a Rózsavölgyi  
Kiadó gondozásában, egyetemünk volt és jelenlegi 
tanszékvezetőinek, oktatóinak, kutatóinak és dok-
toranduszainak közös munkájával. A Szekvenciáktól 
szimfóniákig – Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 
140 éves Zeneakadémiája tiszteletére tizenegy tanul-
mányt tartalmaz. Témáikat a nyugati zene történeté-
nek közel ezer évéből merítik, többek közt Szabolcsi 
Bence, Bartha Dénes és Dobszay László szellemiségét  
továbbörökítve.

Az ünnepi eseményekről bővebben a 10–13. oldalon 
olvashattok.

zeneakademia.hu

Idén Kiss Péter és Szabó Marcell zongoraművészek, 
Kruppa Bálint és Szajkó Géza hegedűművészek,  
Kokas Dóra gordonkaművész, Mohai Zsófia oboa-
művész, Pálfalvi Tamás trombitaművész, Tóth  
Bálint kürtművész, Wettl Mátyás zeneszerző és Oláh  
Krisztián jazz-zongoraművész részesült az elismerés-

Gitárfesztivál a Zeneakadémián

December 4–6. között rendezik meg a Zeneakadémián 
Leo Brouwer kubai zeneszerző tiszteletére az I. Buda-
pesti Nemzetközi Gitárfesztivált, melynek kapcsán vi-
lághírű gitárművészek érkeznek egyetemünkre. A fesz-
tivál vendége lesz Costas Cotsiolis, valamint Ricardo 
Gallén gitárművészek, mindketten adnak szólóestet  
is, és a koncertek mellett mesterkurzust is tartanak az 
Anima Musicae Kamarazenekar közreműködésével.

A Gitárfesztiválon Leo Brouwer helyett Joan Pagès  
vezényli majd a zenekart.

Minden további információ megtalálható a Fesztivál 
honlapján: 

www.budapestguitar.com

Kettős kommunikációs siker  
a Zeneakadémia 140. születésnapjára

Második Red Dot Design Award díját nyerte el a  
Zeneakadémia a koncertközponti tevékenységé-
nek ars poeticáját 40 másodpercben megfogalmazó 
Lisztérium című reklámszpottal. Az oklevelek átadásá-
ra november 6-án került sor a Red Dot gálán a berlini 
Konzerthausban, ahol a Zeneakadémia képviseletében 
Szabó Stein Imre kommunikációs igazgató és Kutrik 
Bence, egyetemünk egykori hallgatója, a reklámfilm 
zeneszerzője vehették át az elismerést.

2015 tavaszán a kisfilm, mely a BBC.com-on a csator-
na szakembereinek figyelmét is felkeltette, a 2015-ös 
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Új Színház Nonprofit Kft.
1061 Budapest, Paulay Ede u. 35.

Közönségszervezés: 351-1405, 269-6024
szervezes@ujszinhaz.hu

 facebook.com/ujszinhaz.budapest

Jegyeink és bérleteink megvásárolhatók az Újszínház 
jegypénztárában és szervezésén, valamint online: 

 www.ujszinhaz.hu

   Lepje meg Ön is 
           szeretteit 
      az újjávarázsolt 
           Újszínház 
     karácsonyi 
ajándékbérletével!

Foglaljon helyet 
nálunk!

Klasszikus értékek. 
Magyarul.

Hallgatóink sikerei a Csepregi Gyula 
Szaxofonversenyen

Az első alkalommal megrendezett Csepregi Gyula 
Szaxofonversenyt a Magyar Jazz Szövetség és a Ma-
gyar Jazz Alapítvány hirdette meg a tavaly elhunyt 
kiváló művész tiszteletére, a Magyar Jazz Szövetség 
egykori alelnöke emlékére. A zsűri elnöke a legendás 
lengyel szaxofonos, Zbigniew Namyslowski, tagjai pe-
dig Borbély Mihály, Dés László, Siliga Miklós és Tóth  
Gyula voltak.

A verseny két részből állt: az előre beküldött felvéte-
lek alapján (egy standard és egy szabadon választott 
darab) öten jutottak a döntőbe, ahol két kötelező mű, 
Csepregi Gyula Exclusively for You című kompozíciója 
és a Soul Eyes mellett egy szabadon választott darabot 
mutattak be.

A döntőbe Vörös Attila, Baris Gábor, Soso Lakatos 
Sándor, Ludányi Tamás és Ördög Krisztián jutottak. 
A szavazás eredményeként a harmadik helyezett 
egyetemünk hallgatója, Baris Gábor lett, a máso-
dik helyen a szintén zeneakadémista Ludányi Tamás 
végzett, a verseny győztesének pedig Soso Lakatos  
Sándort választották.

jazzma.hu

Chicagói Filmfesztiválon kategóriagyőztesként Sil-
ver Hugo-díjat nyert.  Komoly elismerést kapott az 
imázsfilm operatőre, Dobóczi Balázs is, akit az idei 
Aranyszem Operatőr Fesztivál zsűrije reklámfilm 
kategóriában a legjobbnak ítélt, mert a Lisztérium 
„kiemelkedő, magas színvonalú művészi és szakmai  
megoldásokkal megvalósított operatőri teljesítmény”.

A Zeneakadémia Szabó Stein Imre vezette kommu-
nikációs igazgatósága, illetve kreatív ügynöksége, 
az Allison Advertising Kft. által jegyzett kampány, a 
2015-ös Mediadesign versenyen Prospektusok, szóró-
lapok, poszterek, dm küldemények kategóriában nyert  
első díjat. Mindezzel együtt tízre emelkedett a  
Zeneakadémia kreatív szakmai elismeréseinek száma. 

zeneakademia.hu
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Svédország, 1945 nyara. A 25 éves Miklós a haláltábor-
ból megszabadulva egy rehabilitációs kórháztáborba 
kerül. Életben maradási esélyei nem túl nagyok, a svéd 
orvos hat hónapot jósol neki. A fiatalembert azonban 
mindez nem érdekli. Egyedül az foglalkoztatja, hogy 
találjon egy lányt magának, akibe szerelmes lehet és 
feleségül veheti, majd hazaviheti magával Magyaror-
szágra. Ezért ismerkedő leveleket ír 117 hasonló sor-
sú magyar nőnek, akiket ugyancsak Svédországban 
ápolnak. A válaszadók közül végül egyetlen lánnyal 
bonyolódik egyre szenvedélyesebb, egyre érzékibb le-
vélváltásba, az alig 19 éves Lilivel. Néhány hónap alatt 
több mint száz levél születik, miközben a halál torkából 
megszabadult fiatalok vakmerő mohósággal kezdenek 

Elérkeztünk az év utolsó és egyben legünneplősebb hónapjához. Felkerülnek a színes fények a fákra, házakra, 
meg ahová még felférnek, megjelennek a karácsonyfák minden méretben és díszletben a tereken, s az aján-
dékoktól roskadozó kirakatok láttán egyre többször jut eszünkbe, hogy már megint fogalmunk sincs, kinek mit 
vegyünk karácsonyra. Minkával arra gondoltunk, hogy ebben a számban olyan izgalmas programokat gyűj-
tünk össze, amelyek akár rendhagyó ajándékként is felhasználhatók. (Például egy meglepetés mozi premier 
a szeretteinkkel december 24-én.) Ha pedig már minden ajándékterv készen áll, még mindig hasznosíthatók 
kikapcsolódásként az ínségesebb időkben – nevezetesen az ünnepáradatot követő januári vizsgaidőszakban.

Hajnali láz

A túlélő árnyéka

Azoknak, akik az ünnepek és vizsgák forgatagában 
csendesebb műfajú kulturális kikapcsolódásra vágy-
nak, érdemes ellátogatniuk a következő hónapok fo-
lyamán a Magyar Nemzeti Galériába. Február 14-ig 
áll ugyanis nyitva A túlélő árnyéka – Az El Kazovszkij-
élet / mű címet viselő kiállítás. Az 1948–2008 között 
élő képzőművész a késő 20. század és az ezredforduló 
egyik legeredetibb és legszuggesztívebb magyar alko-
tójának számít. El Kazovszkij nemcsak festőként, de 
performerként és díszlettervezőként, sőt költőként is 
jelentős életművet hagyott hátra. A mostani, mintegy 
400 művet számláló kiállítás alkotásainak eddigi legtel-
jesebb nyilvános gyűjteménye, amely minden eddigi-
nél több példával mutatja be a művész munkásságát, 
életrajzát és személyes vonatkozási pontjait. A tárlat 
rendezés szempontjából is újszerű, hiszen nem hatá-

ismét élni és szeretni. A kettejük történetét rajzolja 
meg a Hajnali láz című svéd-magyar-izraeli játékfilm. 
A forgatókönyv igaz történeten alapul, a rendező, 
Gárdos Péter a szülei életéből inspirálódott: „Mikor 
apám meghalt, anyám átadott nekem két levélcso-
magot. Megrázó találkozás volt ez a pillanat szüleim 
múltjával. A levelekből pontosan lehetett rekonstru-
álni szerelmüket. Így született meg a forgatókönyv.”  
A holokauszt iszonyata csak elhagyatott titokként le-
beg a szereplők élete felett; a történetet az élet utáni 
vágy, a megrendítő, illetve mulatságos pillanatok egy-
velege teszi ki. Ezáltal lesz a Hajnali láz Gárdos szava-
ival élve „egy földi poklon túl kibontakozó diadalmas 
szerelem története”. Bemutató: december 17.
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Paolo Sorrentino neve minden fil-
mek után kicsit is érdeklődő em-
bernek ismerős lehet, főleg A nagy 
szépség óta, mely a legjobb külföldi 
film kategóriában az Oscar-díjat is 
elvitte. A rendező stílusa talán Felli-
niéhez hasonlítható leginkább. Idei 
filmjében, az Ifjúságban az Alpok-
ba visz minket egy luxusszállodába, 
ahol a nyugdíjas, világhírű karmes-
ter és zeneszerző, Fred a lányával 
és legjobb barátjával, a filmrendező 
Mickkel próbál regenerálódni. Fred 
sokat tudó kíváncsisággal szemléli 
a szálloda vendégeit, lánya küzdel-
meit és a fiatal, még túl magabiztos 
írókat, akik Mickkel dolgoznak egy 
film forgatókönyvén. Ő maga már 
nem szándékozik visszatérni a szín-
padra, de váratlanul maga II. Erzsébet angol királynő kéri fel, hogy vezényeljen Philipp herceg születésnapján. Fred 
elutasítja a meghívást, de a királynő nem enged, hiába próbál vélt vagy valós betegségekre hivatkozva kibújni a 
felkérés alól. Sorrentino filmje az élet értelméről való gondolkodással és varázslatos látványvilággal kecsegtet.  
Budapesten december 24-én kerül a mozikba.

Benkő Minka

La giovinezza

Hogy mi is a lyukasóra? Ez egyszerű: minden gimna-
zista legkedveltebb szava. Ebben az időben azzal fog-
lalkoznak, amivel és akivel szeretnének. A Lyukasóra 
ennek megfelelően egy olyan baráti társaságra épül, 
melynek tagjai költők, irodalmárok és színészek, akik-
nek ez a bizonyos legkedvesebb időtöltés a költészet 
világának bebarangolása. Az előadás folyamán a 

Lyukasóra

roz meg a nézők számára egyetlen egyértelmű bejárási 
útvonalat, az egymástól jól elkülönülő szekciók között 
nincs előre felállított fontossági sorrend. A látogató 
előtt metszetszerűen elevenednek meg El Kazovszkij 
alkotói arcai; különböző fétistárgyak kultusza és ledön-
tése, fikcióval való játék, a nemi identitás problémája, 
panoptikumok, klasszikus orosz irodalom és kultúra, 

underground ellenkultúra – csak néhány példa a ki-
állítás sokszínű témaegyvelegéből. A színek, formák, 
méretek és terek művészi kavalkádja a labirintusszerű 
elrendezésben szabad asszociációkra ösztönöz, míg a 
néző észrevétlenül válik egyszerre El Kazovszkij művé-
szetének befogadójává és társalkotójává.

Lakatos Zsuzsa

színpadon versek születnek, szórakoztató anekdoták 
hangzanak el. A közönség pedig épp annyit tehet bele, 
mint bármelyik hivatalos résztvevő: az esemény tel-
jesen interaktív. A következő Lyukasóra Lackfi János, 
Szabó T. Anna, Lator László, Váradi Szabolcs és Mácsai 
Pál társaságában december 15-én 19 órától lesz a  
MOM Kulturális Központ Kupolatermében. 
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2015. december 5., 21:00
Opus Jazz Club

E havi koncertajánlómnak zeneakadémiai vonza-
ta is van, ugyanis a TRIAD szólistája, Bacsó Kristóf, a 
Jazz Tanszék egyik legfiatalabb tanára. Szellemisé-
ge, habitusa, lendülete természetesen a zenéjével 
is kölcsönhatásban van, zenekarára is az energikus-
ság, az újítás és a mértani pontossággal izgalmasan  
vegyített szabadság jellemző.

A TRIAD 2013-ban alakult, Kristóf az elmúlt két évben 
jó néhány számot komponált kimondottan erre a fel-
állásra. A gondos kimunkáltság mellett a szabadság 
mindhármuk számára igen fontos, emellett újfajta 
hangszínekkel, hangképekkel való kísérletezéssel töre-
kednek egy újfajta trióhangzás elérésére. Zenéjük egy-
szerre merít a közép-kelet-európai zenei tradíciókból, 
egyszerre spontán és jövőbemutató. Mindehhez hívja 

vendégül a zenekar a kortárs jazz egyik leginvenciózu-
sabb muzsikusát, Lionel Loueke személyében.

Bacsó Kristóf és a benini születésű, Amerikában élő 
Lionel Loueke ismeretségének kezdete még a bostoni 
Berklee College of Music-ban közösen eltöltött idő-
szakra tehető. Loueke később Herbie Hancock zeneka-
rában vált méltán ismertté, majd Berklee-s társaival, 
Németh Ferenc dobossal és Massimo Biolcati bőgőssel 
alkotott triójával a 2007-es MOL Budapest Jazz fesz-
tivál fergeteges zárókoncertjén a magyar közönség is 
megismerhette gitárjátékát. 

Mivel Bacsó Kristóf akkori kvartettjében szintén Né-
meth Ferenc dobolt, így a kapcsolat közvetlenül és 
közvetve is megvolt kettőjük között.

Bacsó Kristóf szerzeményeinek találkozása Lionel 
Loueke afrikai népzenei hagyományokon alapuló stílu-
sával izgalmas koncertet és a közeljövőben megjelenő 
kitűnő lemezt ígér a hallgatók számára. 

Vikukel Dániel

Ha Vízkereszt példázza éves koncertélményeidet, gazdag éved lesz!

Újévköszöntő koncert
2016. január 6., 19:30
Müpa, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem 

Amit az év első napján teszel, azt teszed egész évben 
– tartja a babona. Ha ezt a mondást január 6-án is ér-
vényesnek tartjuk, tartalmas népzenei koncertévünk 
lehet 2016-ban.

Korunk folklór tehetségkutató műsora, a Fölszállott a 
páva, kissé megosztja a szakmát. Abban a legtöbben 
egyetértenek, hogy a népzene népszerűsítése fontos, 
ám a műsor arculatával nem mindenki tud azonosul-
ni. Szerencsére az az est, melyről most írok, jó esély-
lyel mindkét tábor tetszését elnyeri majd. Aki lelkes 
nézője a „gyerek Pávának”, az örülhet, hogy újra lát-
hatja-hallhatja a tehetséges fiatalokat. A másik tábor 
ezenfelül fellélegezhet, hogy a szokásos körítés he-
lyett a produkció atmoszféráját hazánk legismertebb  
mesemondója, Berecz András fogja megalapozni.

Azt viszont a fanyalgók is beláthatják, hogy ha az 1794 
férőhelyes Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem 

Bacsó Kristóf TRIAD és Lionel Loueke – 
élő lemezfelvétel

megtelik majd, az elsősorban a Páva és az autentikus 
népzenére épülő hagyományőrző műsor érdeme lesz, 
nem csak az ezer éve felkapott Muzsikásé, a populá-
risabb műfajokkal is kacérkodó Csík zenekaré vagy 
Palya Beáé. Persze a műfaj rajongói számára csábító 
nevekből sem lesz hiány: ott lesz Pál István Szalonna, 
Csizmadia Anna, Herczku Ágnes, Navratil Andrea, Sza-
bó Dániel, Vizeli Balázs, Gombai Tamás, Berecz István, 
Kádár Ignác és Komáromi Kristóf is.

Az est a Karácsonytól vízkeresztig tartó ünnepkör 
gazdag szokásrendjét mutatja be. A műsor megál-
modói arra törekednek, hogy a közönség a szokások 
megismerésén túl ráérezzen azok egykori, néplélek-
ben betöltött szerepére is. Ehhez mindazokat a mű-
vészeti ágakat (ének, zene, tánc) segítségül hívják, 
melyek a népi kultúrában jelen voltak. A múlttal és 
jövővel való számvetés, az élet folytonosságának szép 
metaforája, hogy a gyerekek mellé gyergyóremetei, 
orotvai, buzai és küküllődombói zenész, énekes és  
táncos mestereket is hívnak.

Tatai Lilla
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A novemberi szenátusi ülés napirendjén az Egyetem 
Szervezeti és Működési Rendjének és Doktori Sza-
bályzatának módosítása, valamint a tanulmányokhoz 
kapcsolódó kulturális feladatokról szóló határozat 
elfogadása szerepelt. A Szervezeti és Működési Sza-
bályzat újraalkotása minden kancellár feladata, ennek 
első lépéseként dolgozta ki Szentgyörgyvölgyi László a 
Szenátus tagjaiból alakult bizottsággal együtt az erre 
vonatkozó tervezetét. Vigh Andrea rektorasszony és a 
kancellár az alapvető kérdésekben egyetértésre jutot-
tak – hangzott el kancellár beszámolójában, amelyet 
a rektorasszony és a bizottság képviselője is megerő-
sített, de nem volt elég idő a megbeszéltek megfogal-
mazására. Így Szentgyörgyvölgyi László nem bocsátot-
ta szavazásra a meglévő SzMR-t, hanem a következő 
ülésre ígérte, hogy a bizottsággal együttműködve tel-
jes mértékben elfogadható formában és tartalommal 
igyekszik azt a Szenátus elé terjeszteni. Időt és energi-
át nem kímélve folytatódnak tehát a megbeszélések.

A Doktori Szabályzat módosítását Kutnyánszky Csaba 
rektorhelyettes terjesztette elő. Ennek egyik része a 
doktoranduszok oktatói tevékenységét heti nyolc órá-
ban maximálja (hogy a tanítás ne menjen a tanulás 
rovására), másik része pedig a Doktori Iskola vezetőjé-
nek és a Doktori Tanács elnökének tisztségét választja  
szét. A Szenátus elfogadta a módosításokat.

A harmadik napirendi pontban a rektorasszony is-
mertette a tanulmányokhoz kapcsolódó kulturális 
tevékenységről szóló határozat hátterét és szövegét.  
A határozat kimondja, hogy 2016. március 1-ig tisz-
tázni kell az egyetemi rezidens zenekar fogalmát, 
kötelességeit, jogait. A meghatározás létrejöttéig a 
rezidens zenekar funkcióját a Zeneakadémia Szim-
fonikus Zenekara látja el. A tisztázás a felsőoktatási 
és a kulturális államtitkár egybehangzó kérése volt a 
Zeneakadémia felé. Mielőtt a határozatot elfogadta a 
Szenátus, felszólalt Bányai Miklós, a Concerto Buda-
pest ügyvezető igazgatója. Elmondta, milyen minőségi 
szolgáltatást nyújtott a Concerto Budapest a Zeneaka-

démiának amellett, hogy a hallgatók nagy művészek-
kel játszhattak együtt, majd úgy fogalmazott, hogy az 
Egyetem a minőség rovására mennyiségi szolgáltatást  
keres. A rektorhelyettes válaszából kiderült, hogy a 
Concerto Budapesttel való együttműködés a gazda-
sági gondokon kívül szakmailag is problémás volt. 
Kifejtette, hogy mivel a rezidens zenekar befolyásolja 
a Zeneakadémia arculatát, fontos, hogy az Egyetem 
határozza meg elvárásait, elképzeléseit róla. Továbbá 
megnyugtatta Bányai Miklóst, hogy a meghatározás-
ban nem fog szerepelni a Concerto Budapest rezidens 
zenekari funkcióból történő kizárása.

Az Egyebek napirendi pontban Vigh Andrea összefog-
lalta az elmúlt hét történéseit, beszámolt a sajtótá-
jékoztatóról, a Liszt téri épület díszkivilágításáról, és 
ismertette a további évfordulós programokat: a Bar-
tók Terem megnyitását, melyben Vikárius László által 
összeállított tablósorozat lesz látható, a megjelenő ta-
nulmánykötet bemutatóját és az ünnepi koncerteket.

Az azóta megtörtént eseményekről a következő olda-
lakon olvashattok.

A Szenátus következő ülésére 2015. december 8-án 
kerül sor.

A Szenátus novemberi  üléséről

SZENÁTUS
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A 140. évfordulóhoz kapcsolódóan a Zeneakadémia 
Átriumában az intézmény közel másfél évszázadának 
válogatott pillanatképeiből nyílt kiállítás, melynek ün-
nepélyes bemutatójára október 22-én, Liszt Ferenc 
születésnapján és egyben a Liszt Ferenc téri épület 
újranyitásának évfordulóján került sor. A tárlat ma-
gyarországi fotóarchívumok anyagából összeállított 
tablókon, az alapítástól egészen az újranyitáshoz köt-
hető új korszakig ívelően jeleníti meg a Zeneakadémia 
történetét.

A kiállítás megalkotói (kurátorként Batta András, 
valamint Békéssy Lili zenetörténész és Farkas Anna 
grafikusművész) kivételes egységben és összhangban 
mutatják be a Zeneakadémia különböző periódusait, 
és különleges igényességgel válogatták össze az intéz-
mény legmeghatározóbb, legjellegzetesebb pillanata-
it. Az alapító atyák jelentőségteljes portréit követően 
növendékeik körében láthatjuk az első nagy profesz-
szorokat (Thomán Istvánt, Hubay Jenőt vagy Hans 
Koesslert), valamint a 20. század második felének 
olyan meghatározó tanáregyéniségeit, mint Kodály 
Zoltán, Farkas Ferenc vagy a Zenetudományi Tanszéket 
alapító Szabolcsi Bence és Bartha Dénes.

A tablókon kirajzolódó szakmai és személyes szálak 
betekintést engednek abba az egyedülálló zenész-
családfába, amely a mai napig meghatározó jelen-
tőséggel bír a Zeneakadémia életében. Weiner Leó 
hatósugarában például nem kisebb nevek jelennek 
meg, mint karmesterként Reiner Frigyes, Solti György, 

Doráti Antal, Fricsay Ferenc, vagy olyan legendá-
sabbnál legendásabb formációk, mint a Bartók- és  
Kodály-műveket bemutató Waldbauer-Kerpely Kvar-
tett, vagy a Székely Zoltán vezette Magyar Vonósné-
gyes. Az iskolateremtő mesterek sorából nem maradt 
ki Sebők György, Starker János, Banda Ede, Kadosa Pál, 
Mihály András és Simon Albert sem, akiknek hatása a 
Zeneakadémián végzett művészek által képviselt zenei 
hagyományban sokszor a mai napig érezhető. Az alko-
tók külön tablót szenteltek Dohnányi Ernőnek, aki az 
intézmény első világhírű növendékeként, majd jelen-
tős művészek tanáraként is kulcsfontosságú szerepet 
játszott a 20. század első évtizedeinek magyar zenei 
életében.

Nemcsak időben, de térben is utazhatunk a képek 
segítségével: a kiállításon végighaladva – miután ma-
dártávlatból is megszemlélhettük a régi-új épülete-
ket – megérkezünk a Nagyterembe, ahol újraélhetjük 
vagy elképzelhetjük a rendkívül beszédes képekkel 
illusztrált legendás hangversenyeket. Az „élő legen-
dák” közül Schiff András, Ránki Dezső és Klukon Edit, 
Kocsis Zoltán és Fischer Iván, a „régiek” közül Bartók 
Béla és Pásztory Ditta, Kodály Zoltán, Leonard Bern-
stein, Szvjatoszlav Richter és Yehudi Menuhin kelnek 
életre egy-egy pillanatkép erejéig. A kiállítást időben 
záró, az új időszámításban készült képek pedig mind-
nyájunkat arra figyelmeztetnek, hogy – zenészként 
vagy hallgatóként egyaránt – ma is részesei lehetünk 
a Zeneakadémián ennek a közel másfél évszázada  
tartó történetnek.

Világra szól – 140 éves 
a Zeneakadémia
Egész évben vártuk, november 14-én végre elérkezett a január óta kerek születésnapját ünneplő Zeneakadémia 
avatóünnepségének 140. évfordulója. Hogy mennyi program, projekt és koncert valósult meg ennek apropójá-
ból, még felsorolni is nehéz. Próbáljuk azért meg!
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A legemlékezetesebb hangversenyeit nem csak ké-
pekben idézi fel a Zeneakadémia. Legendás koncertek 
című sorozatában a múlt legmeghatározóbb estjeinek 
műsorát eleveníti fel. Újraélhetjük a Zeneakadémia 
háború utáni első koncertjét, Kodály szerzői estjét, 
Bartók Béla és Pásztory Ditta búcsúhangversenyét és 
a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekarának első kon-
certjét is. Az öt hangversenyből álló sorozat novem-
ber 12-én vette kezdetét az Új Magyar Vonósnégyes 
és Fischer Annie 1936. március 3-i kamaraestjének 
felújításával.

A Keller Kvartett és Bogányi Gergely közös koncertjén 
Beethoven op. 95-ös f-moll vonósnégyesét, Bartók V. 
kvartettjét és Mozart g-moll zongoranégyesét hallhat-
tuk. A ma már klasszikusnak nevezhető program akko-
riban azért tartogatott meglepetéseket: a még egészen 
frissnek számító Bartók-mű magyarországi bemutatója 
minden bizonnyal meghatározó esemény volt. A Keller 
Kvartett megbízhatóan, letisztultan muzsikált. Beetho-
ven és Bartók művét minden önkényes megoldástól 
mentesen, mély tónusú, precíz hangképzéssel szólal-
tatták meg. A koncert fénypontja a második félidőben 
megszólaló Mozart-mű volt. A zongorára, hegedűre, 
brácsára és csellóra írt darab a művészek teljes egy-
másra hangolódását igényli. Az ezúttal Yamaha-zongo-
rán játszó Bogányi Gergely kiváló kamaramuzsikusnak 

bizonyult: alázatosan, figyelemmel követte partnereit, 
érzékeny volt a hangzásarányokra. A CAFe Budapesten 
szintén remekelő Bogányi akkor is Mozartot játszott. 
Ez az összefüggés nem lehet véletlen…

A csütörtöki koncertet a Zeneakadémia rendhagyó saj-
tótájékoztatója előzte meg. „Helyszín: Liszt Ferenc tér, 
a Zeneakadémia főbejáratával szemben” – hirdette a 
meghívó. A szabadtéri eseményen a tél ízeit idéző álló-
fogadás előtt Szabó Stein Imre, Vigh Andrea és Csonka 
András beszédeit hallgathattuk meg. A rektorasszony 
megemlékezett a kezdetekről, az alapítókról, az egye-
tem legkiemelkedőbb tanárairól; beszélt az intézmény 
hagyománytiszteletéről és folyamatos megújulásá-
ról. Felhívta a figyelmet az évfordulós programokra: 
a zenetudományi tanszak két jeles professzora, Batta 
András és Kovács Sándor A tegnap Zeneakadémiája 
című intézménytörténeti előadás-sorozatára, a fotóki-
állításra, a Legendás koncertekre. A résztvevők hivata-
los bemutatója előtt láthatták a Liszt, Bartók és Ligeti 
Zeneakadémiája tiszteletére készült tanulmányköte-
tet is, valamint kézbe vehették a legújabb, a 2013-as  
felújítások óta történt eseményeket bemutató Kon-
certmagazint.

Szabó Stein Imre kommunikációs igazgató a Zene-
akadémia dizájnjának újabb elismeréseiről szólt.  

BESZÁMOLÓ
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Az arculatot nemrég Red Dot Design Award díjjal jutal-
mazták, most a Lisztérium című reklámszpot is meg-
kapta ezt az elismerést. A „140-es kampány”, vagyis 
a kottafejekből és szárakból felépülő Liszt Ferenc téri 
zenepalota látványa szintén előkelő díjat, a 2015-ös 
Mediadesign verseny első díját nyerte. A sikerekről 
hamarosan bővebben is olvashattok a Szabó Stein  
Imrével készített interjúnkban.

Csonka András a 2016-os évad koncertjeiről, bérlete-
iről, fellépőiről számolt be. Határon innen és túlról is 
érkeznek majd hírességek a Zeneakadémiára. Bárhol 
csapjuk fel a tavaszi műsort, a legnagyobb nevekkel 
találjuk magunkat szembe. Bérletek tekintetében 
pedig mindenki megtalálhatja a tematikailag hoz-
zá leginkább illő összeállítást. 2016-ban Bartók-évet 
ünneplünk, melynek tiszteletére számos különle-
ges koncertet tartanak majd a Zeneakadémián, ahol 
egyébként november 14-én megnyílt a Bartók Terem 
is. A Liszt Ferenc téri épület XIV. termében impozáns 
tablók emlékeztetik rá az arra járókat, hogy a szer-
ző óráinak helyszínére lépett be. A kezdeményezést 

hamarosan újabb teremavatók követik majd: táblát  
kap Kodály, Weiner, Hubay és Dohnányi terme is.

A csütörtöki sajtótájékoztató fénypontja (ez nem szó-
vicc, tényleg!) a Liszt Ferenc téri palota homlokzati 
díszkivilágításának bekapcsolása volt. A gondos ter-
vezés alapján elhelyezett LED-ek mesébe illő csillogást 
adnak az épületnek. Felesleges is szavakkal leírni, be-
széljenek inkább a képek! Vigh Andrea megrázta az ez 
alkalomra készült csengőt, megszólalt A kékszakállú 
herceg várának hatalmas C-dúr akkordokból álló zené-
je, az ötödik ajtó, s minderre felgyulladt a fény. Szom-
baton, a Zeneakadémia 140. születésnapján már ez a 
fényáradat fogadott minden érdeklődőt. 18 órakor a 
Bartók Terem avatása, 18:30-kor könyvbemutató előz-
te meg az esti koncertet, a másnapi nyílt hangverseny 
zártkörű párját.

„Az Erkel és Liszt által létrehozott »világra szóló« in-
tézmény egyetemi rangjához méltó módon, tudomá-
nyos téren is aktív.” – olvashattuk a Zeneakadémia 
ünnepi közleményében. Ezt a munkát prezentálta 

Csonka András

Szabó Stein Imre és Vigh Andrea
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maradandó formában az évforduló alkalmából elké-
szült különleges kötet, amely Szekvenciáktól a szimfó-
niákig – tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves 
Zeneakadémiája tiszteletére címmel látott napvilágot. 
A különleges kiadvány bemutatójára ünnepélyes ke-
retek között került sor a Zeneakadémia X. termében. 
A Fazekas Gergely zenetörténész (a kötetet megjelen-
tető Rózsavölgyi és Társa Kiadó főszerkesztője) által 
vezetett beszélgetésen részt vett a könyv valamennyi 
szerkesztője: az Egyházzene Tanszéket vezető Dobszay 
Ágnes, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont 
igazgatója, Domokos Zsuzsanna, a Zenetudományi 
és Zeneelméleti Tanszék vezetője, Péteri Lóránt, va-
lamint a Zeneakadémia PhD doktori programjának 
irányítójaként Vikárius László, a Bartók Archívum ve-
zetője. A meghívottak röviden ismertették a hozzájuk 
kapcsolódó területeken folyó tudományos munkát, 
valamint egy-egy tanulmány említésével az évfordulós  
kiadvány tartalmába is betekintést engedtek.

Az eseményt Fazekas Gergely – a jövőbeli tervekről be-
szélve –Vigh Andrea rektorasszony a kötethez írt elő-
szavának egy idézetével zárta: „Liszt, Bartók és Ligeti 
Zeneakadémiáját említi az alcím, mivel a nagy elődök 
közül ők hárman játszanak központi szerepet e kötet 
lapjain. Ami nem jelenti, hogy a Zeneakadémia ne vol-
na éppígy Erkel, Kodály vagy Kurtág Zeneakadémiája. 
Róluk remélhetőleg további köteteink fognak szólni.”

A születésnap záróakkordja a Zeneakadémia Szimfo-
nikus Zenekarának nagytermi koncertje volt. (Melyet  
vasárnap is megismételnek.) Az együttes erre az 
eseményre felkért karmestere, Kocsis Zoltán beteg-
ség miatt nem tudta vállalni a koncert dirigálását, 
a zenekar élére Ménesi Gergely állt. A két személy  
karakteréből fakadóan értelemszerűen más hangula-
tot nyerő hangversenyen a Zeneakadémia legnagyobb 
alakjainak, Liszt Ferencnek, Bartók Bélának, Dohnányi 
Ernőnek és Kodály Zoltánnak egy-egy műve hangzott 
el. Az évforduló számos eseményét megelőző, és most 
is a koncert nyitányaként megszólaló, Kodály Lisztnek 
ajánlott ódája után a Mazeppa ünnepélyes hangjai 
következtek. Az egyetem hallgatóiból álló együttes 
lelkes és fegyelmezett játékát az ezt követő Bartók-
hegedűverseny szólistája, Kelemen Barnabás emelte 
még magasabb színvonalra. Lendületes, bátor hege-
dülése nem rettent vissza az indulattól koszos han-
goktól sem. Kifejező, erőteljes, ugyanakkor érzékeny  
muzsikát hallottunk. A ráadásról pedig legközelebb…

Fotó, könyv, csengő, fény, koncertek… Boldog születés-
napot Zeneakadémia!

Belinszky Anna és Mona Dániel
fotók: Handler Bálint

A cikk a Playliszten jelent meg november 25-én.

BESZÁMOLÓ
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Bartók egyik első, nemzetközi hírnévre szert tett  
alkotása a Kossuth szimfónia volt. A műről Bartók 
édesanyja az alábbiakat írta 1922-ben unokájának, ifj. 
Bartók Bélának:
„[1903-ban] componálta Kossuth című szimfonikus 
költeményét nagy zenekarra, melyet a híres dirigens 

Idén szeptemberben emlékeztünk meg Bartók Béla halálának 70. évfordulójáról. Különösen jelentős for-
dulópont ez a Bartók-életmű szempontjából, hiszen a szerzői jog lejártával megkezdődnek a művek kritikai 
összkiadásának munkálatai. 2016-ban két kötet lát majd napvilágot, a sorozat befejezése a tervek szerint  
25 év múlva várható. Decemberi Múltidézőnkben a művek új kiadásának jegyében olyan történeteket,  
levélrészleteket válogattunk össze, melyekben Bartók reflektál saját kompozícióira, illetve olyan vélemé-
nyek és kritikák részleteit is megidézzük, amelyekben Bartók műveiről esik szó – kicsit másképp, mint amit a  
hangversenykalauzokban olvashatunk.

Ozsvárt Viktória

Richter János előtt eljátszott, ki azonnal késznek 
nyilatkozott ezt a művet a tél folyamán Angliában 
előadni; ami tényleg meg is történt. Így fényesen  
fejezte be apukád a zeneakadémiai tanfolyamot  
és azután kilépett az életbe…”

Bármilyen fényesek voltak azonban 
a kilátások, a Kossuth szimfónia 
szakmai berkekben nem aratott 
osztatlan tetszést. De hát van ilyen, 
egy negatív vélemény csak egyetlen 
vélemény a sok közül. És ki állíthat-
ná magáról, hogy tévedhetetlen 
lenne? Minden bizonnyal Dohnányi 
sem volt az. Az öntudatos Bartók 
soraiból legalábbis ez olvasható ki, 
amint 1903-ban Gmundenből tudó-
sít édesanyjának:
„Ma játszottam elő Kossuth szimfó-
niámat Dohnányinak. Elismerőleg 
nem nyilatkozott; azonban 1000 és 
1 kifogásolni valója volt, többnyire 
jelentéktelenebb dolgokra vonatko-
zólag, azaz inkább nem az abszolút 
zenét illetőleg mondott megjegyzé-
seket. Pl. a »Gotterhalte« alkalma-
zására vonatkozólag, véleménye 
szerint ez nem elég markánsan jut 
előtérbe, nincs eléggé karrikirozva 
stb. Nos ez egyéni vélemény. Min-
den embernek meg lehet a magáé, 
másé esetleg másforma. Az a fő, 
hogy milyen lesz a túlnyomó szám-
ban levő kompetens vélemény.”

Chelemen Paula karikatúrája
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1917-ben mutatta be a budapesti Operaház A fából 
faragott királyfi című táncjátékot. Lukács Pál emlékei 
szerint a mű első brácsapult szólamkottájának első ol-
dalán például az alábbi sommás tanács – vagy inkább 
egyenesen vélemény – volt olvasható a bemutatón 
közreműködő brácsás feljegyzéseként:
„Hangolni nem kell és fölösleges.”

Akár jobb belátásra tért végül a renitens brácsás, akár 
nem, A fából faragott királyfi bemutatója nagy sikert 
aratott. Reinitz Béla a Népszava hasábjain „egy nagy 
magyar zeneköltő nagyszerű zsenije előtt” hajtotta 
meg „a hódolat zászlaját”. Hozzá kell tennünk, hogy 
korábban Reinitz nem titkolta, mennyire komoly fenn-
tartásokkal viseltetett Bartók művészete iránt. Ezzel 
magyarázható, hogy kifejezetten dehonesztáló kon-
textusban merül fel a neve abban a levélben, melyet 
Ziegler Márta írt Bartók édesanyjának 1917 őszén:
„B. csüt. este Tangonál volt nagy vacsorán; éjjel 
½ 3-kor jött haza (Szilágyi térre); ott voltak a leg-
undokabb kritikusok, Környei, Székelyhidi, Reinitz,  
Antalffy-Zs. – nagyon unalmas volt.”

A csodálatos mandarin premierjéig szintén rögös út 
vezetett. A művet Magyarországon csak Bartók halála 
után mutatta be az Operaház, kísérlet azonban már 
korábban is történt színpadra állítására. Harangozó 
Gyula volt az egyik közreműködője az eredménytelen 
próbálkozásnak:
„A pesti Opera is tervbe vette a bemutatást, s 
ifjukoromban egy Mandarin betanításon én is részt 
vettem, a Mandarin szerepét osztották rám. Az egyik 
próbán Bartók is megjelent az Opera balett-termé-
ben. A rendező éppen magyarázott, Bartók szellemé-
től kissé idegenül. Mikor a kékszemü ember bejött a 
balett-terembe, körülnézett, zsebéből kivett egy ócska 
pléhdobozt, abból egy metronómot a zongorára tett, 
és egy ideig még hallgatta a rendező utasításait. Olyan 
Mandarin-nézése volt. Nem tudtuk hová néz, a rende-
zőre vagy átnéz rajta, vagy egyenesen mögéje? Egy 
idő mulva közbeszólt, a rendező felé: »Uram, Ön egy 
szélhámos. Még a zenémet sem ismeri« – azzal kiment 
és évekig nem nézett az Opera felé.”

Milyen hangulatban, milyen körülmények között kom-
ponált vajon Bartók? Paul Sacher visszaemlékezése 
igazán kedves és emberközeli képet fest az éppen 
munkában lévő zeneszerzőről. Azt az állítást azonban 
határozottan cáfolnunk kell, miszerint Bartók a légy-
nek se tudott volna ártani:
„Bartók Béla 1939 nyarán Svájcban volt. Akkoriban bé-
reltünk egy házat a Berni Alpokban Saanen közelében 
és meghívtuk Bartókot, töltse ott a szünidejét. Itt meg 
kell mondanom, hogy ez a szünidő munkából állt, mi-
vel épp a Divertimentót komponálta. […] A feleségem-
mel egy napon elhatároztuk, hogy Saanenbe utazunk, 
hogy Bartóknak elmeséljük, mi történik a világban. 
Ugyanis attól féltünk, hogy nem olvas ujságot, és hogy 
a világ eseményeit azon az eldugott helyen nem tud-
ja figyelemmel kísérni. Egy nagyon forró nyári napon 
érkeztünk meg. A zeneszerzőt munka közben találtuk, 
a zongoránál ült, magaköré három nagy légyfogót 
akasztott föl, amikre ráragadtak a legyek és minden-
nek a közepén ott ült egy szál fürdőnadrágban és bol-
dogan foglalatoskodott a müvével.”

Nehéz mesterség a zenészeké, a fránya időhiány miatt 
olykor még a testmozgásról is le kell mondani. De nem 
szabad engedni a kísértésnek, nicsak, Bartók lankadat-
lan szorgalmából mi sült – vagy inkább szottyant – ki:
„Szép dolog a szorgalom, de a jelenlegi enyémet most 
azok sínylik meg, akiknek levelet kellene írnom – nem 
tagadom, egész nap a Divertimento-val foglalkozom; 
azaz mégsem: tegnap délután mikor a 3. tétel végefelé 
kicsit elakadtam, egy mikrokozmosz darabocskát 
szottyantottam ki. (Már ideje hogy nyomdába adjam, 
külömben sose lesz vége).

Sokszor csókol
B.

(Se tegnap se ma nem sétáltam semmit!! Kár – baj)”

Források:
ifj. Bartók Béla (szerk.): Bartók Béla családi levelei. 
Budapest: Zeneműkiadó, 1981.
Lampert Vera (szerk.): Bartók breviárium. 
Budapest: Zeneműkiadó, 1980.
Papp Márta (szerk.): Emlékek, nyilatkozatok Bartók  
Béláról. Budapest, 1981.
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Ekképp jellemezte két éve egy mesterkurzusán Ta-
kács Nagy Gábor az akkor alig három hónapja együtt 
zenélő Attitude Kvártett játékát, miután megmutat-
ták neki Bartók I. vonósnégyesét. 

Azóta a formáció több tagcserén, sőt még „hangszer-
cserén” is átesett – tudniillik a jelenleg másodhege-
dűs Szabó Tamás eredetileg brácsásként kezdte –, de 
a cél megmaradt. Ahogyan a név is mutatja: határo-
zott attitűdöt képviselni, ebben a ma reneszánszát élő  
műfajban.

Az alapító elsőhegedűs, a Fischer Annie-ösztöndíjas 
Deák Sára elmondása szerint már kislányként a csa-
ládjában is lehetősége volt kipróbálni a műfajt, majd 
a Zenekadémián, a kamarazene órákon valóra vált 
az elképzelése: létrehozott egy klasszikus felállású 
együttest. A 2013-ban alakult Attitude Kvártett korai 
felállásában az elsőhegedűs Sára mellett Kapor Andrej 
(másodhegedű), Szabó Tamás (brácsa) és Rádli Ramó-
na (gordonka) alkották a formációt (majd a jelenlegi 
tagok előtt Rovó Anna vette át a másodhegedű szóla-
mát). Elsőként rögtön egy nemzetközi versenyre való 
felkészülést tűztek ki célul – Devich Sándor készítette 
fel őket –, és ez a kezdeti tapasztalatszerzés jó alap-
nak bizonyult: a XI. Országos Dohnányi Ernő Kamara-
zene Találkozón 2014-ben kiemelt nívódíjat és rektori  
különdíjat nyertek Bartók I. vonósnégyesével.

Profiljuk Bartók és a kortárs zene, személyes kapcso-
latot ápolnak mai kortárs szerzőkkel, sőt, ez év au-
gusztusában – jelenlegi felállásukkal – kortárszenei 
díjat nyertek az ISA International Summer Academy of 
Music-on. Fajd Gergő (brácsa), és Baranyai Barnabás 
(gordonka) csak röviddel a verseny előtt csatlakozott a 
már említett két taghoz.

Most már együtt tervezgetik a jövőjüket, heti négy-öt 
próbát tartanak, és bár fontosnak tartják az említett 
kortárszenei vonalat, alappillérnek a klasszikus és  
romantikus repertoárt gondolják.

Naptáruk pedig egyre sűrűbb, felkéréseik mind gya-
koribbak. Annak ellenére, hogy nem kifejezett cél-
juk külföldön játszani, a tavalyi évben végigjártak 
egy nyolcállomásos romániai turnét, és megkeres-
ték már őket svájci, izraeli, kínai lehetőségekkel is. 
És hogy ezt az oly fiatal együttest szakmailag már-
is mennyire ígéretesnek tartják itthon, azt mi sem 
mutatja jobban, minthogy meghívott előadóként 
játszottak a Nemzetközi Kodály Szemináriumon,  
illetve hogy a Tavaszi Fesztivál keretében megren-
dezett koncertjükön zongorakvintetteket és -trió-
kat játszhattak Mocsári Károly zongoraművésszel a  
Vigadóban. Ez utóbbi előadáson kuriózumként több 
Goldmark-mű is felcsendült.

És mit ad nekik az együttzenélés? A Zeneakadémiára 
kerülve talán mindenki szólókarrierről álmodik, mégis 
sokan szembesülnek annak nehézségeivel. A kvartet-
tezés által – Deák Sára szavaival élve – megtanultak 
játszani saját hangszereiken, így már akár szólistaként 
is könnyebben tudják átadni mondanivalójukat közön-
ségüknek.

Na, és a jövő? Fiatal koruk ellenére a tagok közül hár-
man is dolgoznak hivatásos együttesben (Zuglói Filhar-
mónia, Operaház Zenekara, Anima Musicae Kamara-
zenekar) az iskola mellett. Mint ahogy már az utóbb 
említett fellépésük is sejteti, és ahogy természetesen a 
kamarazene órák megkövetelik, többféle felállásban is 
játszanak, duóznak, trióznak, vagy éppen kiegészülnek 
zongorával, más hangszerekkel. Az egyre nyitottabb, 
bátrabb, összeszokottabb vonósnégyes terveiben 
nemzetközi versenyeken való eredményes részvétel 
és külföldi tanulmányutak is szerepelnek. Legközelebb 
Tel Avivban adnak koncertet Fülei Balázs zongoramű-
vésszel, itthon pedig a Weiner Leó országos kamara-
versenyen, vagy akár a debreceni Országos Dohnányi 
versenyen is hallhatjuk majd őket.

Bőke Gabriella

BANDEMONDA

„Ez levél volt és nem boríték”
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Vörösmarty Mihály nagyszabású Gondolatok a 
könyvtárban című versét éppen egy december 24-i 
délután, egy könyvtárban tartott hosszadalmas ér-
tekezlet közben írta. Némileg ijesztően hangzik, mit  
keresett egy értekezlet szenteste napján, de ha  
jobban belegondolunk, a zenész diákok élete nem is 
áll olyan messze ettől.

Hiszen gondoljunk csak bele: amíg a világ adventi vá-
sárokon tölti az idejét, bejglit süt, meghitt karácsonyt 
ünnepel, majd önfeledten szilveszterezik, és farsangi 
bálokra jár, addig nálunk egymást érik a karácsonyi 
koncertek, turnék, majd pedig a vizsgaidőszak hajrája. 
Ilyenkor pedig eltöltünk – vagy el kellene töltenünk – 
némi időt a könyvtárban, és ha Vörösmarty kozmikus 
világszemlélete nem is elevenedik meg előttünk, azért 
nekünk is eszünkbe juthat, hogy mi végre vagyunk itt, 
a kották és lexikonok között.

Talán pont azért, hogy az ilyenkor aktuális szakmai 
teendőink elvégzésén gyorsítsunk egy kicsit. Érdemes 
például körülnézni a darabválasztáskor, ha egy-egy 
karácsonyi koncerthez, vagy otthoni együttzenélés-
hez keresünk művet. Míg a nem-zenész külvilág és az 
internet széles skálán kínálja a legnépszerűbb kará-
csonyi dalok minden változatát, addig a könyvtárban 
tudomásom szerint például egy darab sincs a Stille 
Nacht kottájából, viszont számtalan érdekes, ritkán 
játszott mű lapul itt, amelyeket az interneten vagy az 
alkalomhoz megjelentetett füzetekben nem találunk 
meg. Bátran ajánljuk tehát mindenki figyelmébe, hogy 
lapozgassa a szabad polcon lévő összkiadásokat, vagy 
az internetes katalógust ezzel a szemmel is!

A könyvtár csak a két ünnep között tart zárva, egyéb-
ként minden munkanapon teljes nyitvatartással 
igyekszik segíteni az olvasók munkáját, sőt, a vizsga-
időszak alatt is élhettek a szombati nyitva tartás adta  
lehetőségekkel.

S hogy miért is érdemes már január első napjaiban 
felkeresni a könyvtárat? Ahogyan a Zeneakadémia 
termeiben összeszedettebben lehet gyakorolni, mint 
a családi élet társalgásra és pihenésre hívó közegé-
ben, úgy a tanulás is hatékonyabb, ha minden op-
timális feltétel rendelkezésre áll. Csend, nyugalom, 
könyvek, kották, lexikonok, internet, zenész kollégák. 
Nem is gondolnátok, hogy mennyi mindenről írtak 
már könyvet! Az ember hosszasan lapozgat egy-
egy kottát, próbálja a saját (vagy esetleg más) kusza 
jegyzeteit kisilabizálni, pedig adott esetben egy kar-
nyújtásnyira van a kérdéses mű elemzése, vagy egy 
megalapozott és a Wikipédiánál jóval megbízhatóbb 
tanulmánykötet, esetleg zenetörténeti összefoglaló, 
ami nagyban segítheti az elméleti vizsgák sikerét és az 
otthonosabb mozgást az aktuális területen. Az olvasó-
szolgálatos kollégák készséggel segítenek akkor is, ha 
eleinte még azt sem tudja az ember, merre tegye meg  
az első lépést.

Bár a forgalomból mindig tudjuk, milyen vizsga köze-
leg, melyek voltak az aktuális kötelező vagy ajánlott 
olvasmányok, nem mindig tudunk elegendő példányt 
beszerezni az éppen népszerű dokumentumokból. 
Éppen ezért a közkedvelt köteteket, kötelező olvasmá-
nyokat szerencsés mielőbb kivenni, mert nem biztos, 
hogy mindenkinek jut. Az olvasói igényeket viszont 
folyamatosan gyűjtjük az olvasószolgálaton, így ha 
valami nincsen, de vélhetőleg többeknek szüksége 
lenne rá, vagy konkrét egyetemi eseményhez, ver-
senyhez kellene, érdemes időben jelezni, hátha sikerül  
beszerezni.

Továbbra is mindenkit szívesen látunk a könyvtárban, 
de ezúton is kívánjuk, hogy jusson időtök az ünnepek 
alatt ünnepelni, pihenni, bálozni, és mindeközben csak 
a szükséges, de annál hatékonyabb órákat töltsétek a 
könyvtárban!

Uzsaly Bence

Karácsonyi-újévi gon- 
dolatok  a könyvtárban
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In domum Domini ibimus: az Úr házába megyünk. 
Vagy mégsem? Liszt zsoltárfeldolgozásait hallgatva, 
mint már sok templomi koncert során, úgy éreztem, 
hogy nem egy szakrális térbe léptem be, hanem 
egy különleges akusztikájú hangversenyterembe.  
In domum musicae ibimus: a zene házába megyünk.

A templomtérben megszólaló muzsikára, ha nem a 
liturgia keretében hangzik el, önálló műalkotásként 
tekintünk. Hagyományos kontextusából kiragadjuk, 
hasonlóan egy operarészlethez, amelyet hangverseny-
áriaként hallgatunk. A zenében természetesen ki-ki 
átélheti az Istenséghez való odafordulást, a Teremtőre 
való ráhagyatkozást. Ezt a tudatállapotot nem templo-
mi körülmények között is meg lehet élni.

Liszt Ferenc zsoltárfeldolgozásai közül hetet hall-
hatott a közönség a kőbányai Szent László-temp-
lomban október 25-én. Bizonyos művek a teljes 
zsoltárszöveget tartalmazták, mások csak pár sort.  
A szerző – életművének más szerzeményeihez hason-
lóan – ezeket a kompozíciókat is többször átdolgozta 
és áthangszerelte. A koncerten sokféle előadói appa-
rátuson szólaltak meg a zsoltárfeldolgozások: szólistá-
val és szólista nélkül, egynemű karon és vegyeskaron,  
orgona-, harmónium- és hárfakísérettel.

A művek nagy részét „láthatatlanul” hallottuk, mivel a 
kórus a karzatról énekelt. Az előadás ezáltal kevésbé 
volt hangversenyszerű, inkább szertartásos hatást kel-
tett. A templomtér nagy utózengése miatt a hangzás 
homogénné vált, így az egyes szólamok és a dinamikai 
árnyalatok nehezen érvényesültek (In domum Domini 
ibimus – 121. zsoltár; Qui seminant in lacrimis – 125. 
zsoltár). A koncert zárásaként elhangzó 116. zsoltár 
(Laudate Dominum) talán az akusztikai körülmények 
miatt nem fejthette ki maximális hatását, emiatt a di-
csőítés egy idő után kissé erőtlenné vált. Borka Ákos 
bariton szólóját eleinte erőltetetten sötétnek és drá-
mainak éreztem, azonban később, magasabb regisz-
terben megnyerően bársonyossá vált (De profundis 
clamavi – 129. zsoltár).

A hangverseny két legemlékezetesebb száma a 23. 
és 137. zsoltár volt (An den Wassern zu Babylon és 
Mein Gott, der ist mein Hirt). A hatást fokozta, hogy 
itt láthattuk is az előadókat, ugyanis a közönség előtt 
játszottak, nem a karzaton. A zenei stílus is érthetőbb 
volt: ezt a két zsoltárfeldolgozást az 1850-60-as évek 
fordulóján írta Liszt, így még nem jellemzi őket a ké-
sei művek elvont, szikár hangzása. A szopránszóló és 
a gazdag hangszerelés (harmónium, hárfa, orgona, va-
lamint a 137. zsoltárban szereplő hegedű) gazdagabbá 
tette a zenei élményt. Mészáros Zsolt Máté, a hang-
verseny ötletgazdája és szervezője, látványos dinami-
kai különbségekkel szólaltatta meg a harmóniumot. 
Nyári Kornél eleinte kissé bátortalanul játszott, később 
telt hangszínnel intonálta szólamát. A szopránszólót 
Nász Renáta énekelte, lírai szopránja érzéki volt, mégis 
földöntúli, azonban mélyebb regiszterben egy-egy pil-
lanatra elvesztette megformáltságát. Színpadi átélés-
sel énekelt, testtartása sem volt annyira fegyelmezett, 
mint ahogy egy oratóriuménekestől megszokhattuk.  
A 23. zsoltár harmóniafordulatai több helyen a Ringre 
és a Trisztánra emlékeztettek, himnikus szerelmi val-
lomássá hangolva a zsoltárszöveget. Talán a legszeku-
lárisabb hangzás szólt a legszemélyesebben Istenhez?

Merényi Péter

(Liszt zsoltárfeldolgozásai. Kőbányai Szent László-
templom. 2015. október 25. 19:00. Műsor: Liszt Fe-
renc: In domum Domini ibimus (121. zsoltár), Mein 
Gott, der ist mein Hirt (23. zsoltár), De profundis 
clamavi (129. zsoltár), Mihi autem adhaerere (73. 
zsoltár), Qui seminant in lacrimis (125. zsoltár), An den 
Wassern zu Babylon (137. zsoltár), Laudate Dominum 
(116. zsoltár). Km.: Nász Renáta (szoprán), Borka Ákos 
(bariton), Nyári Kornél (hegedű), Kriesch Barbara 
(hárfa), Lozsányi Soma (orgona), Mészáros Zsolt Máté 
(harmónium, orgona), a Zeneakadémia hallgatóiból 
alakult kórus, vezényelt: Kiss Boldizsár.)

In domum musicae ibimus
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A tanszékvezető Richter Pál felvezető szavai után a zsű-
ritagként szintén a Pávához köthető Sebő Ferenc vette 
át a konferanszié szerepét. Segítette a fantáziacímeket 
mellőző, különböző tájegységeket és muzsikatípusokat 
megnevező produkciók közti tájékozódást; szellemes, 
gyakran ismeretterjesztő történeteivel, adalékaival 
nem vonta el a figyelmet a zenéről, de rendszert te-
remtett a gazdag, elsőre átláthatatlan műsorban. 
Szóló, hangszerkíséretes ének, különféle együttesek 
szép számmal megfordultak a színpadon, így a to-
vábbiakban a teljesség igénye nélkül szemezgetünk a  
produkciók közül.

Nyitányként a Parapács zenekar előadásában hallhat-
tunk gömöri juhásznótákat. A zenekar 2010 óta mu-
zsikál a jelenlegi felállásban, a nevük jelentése: ügyes, 
talpraesett, jó beszédű ember. Ennek ellenére az első 
verbunk dallamnál feltűnt a banda tagjai, elsősorban 
a prímás Pusko Márton és a többiek közti, talán össze 
nem szokottságnak nevezhető jelenség. Az egyenlete-
sen zakatoló bőgő és brácsa felett Pusko mintha visz-
szahúzta volna a zenekar tempóját. Jóízűen meghúzott 
vastaghúros hangjai és mutatós díszítései is közrejátsz-
hattak abban, hogy egy hajszállal mindig a kényelmes 
tempó alatt játszott. A játékmód, a hangszín viszont 

„Bárcsak ez a mulatság…”

Furcsa műfaj ez a népzenei koncert. A siratókat, egy-egy furulyanótát vagy csúfolódót csak meghallgat az 
ember egy székben ülve, de hogy azokra a tánczenékre ne pattanjunk fel, és kezdjük el ropni… Két éve már  
játszottak Élesben, most újra rájuk irányult a fókusz: ezúttal a Népzene Tanszék Fölszállott a páva című  
tehetségkutatóban felbukkant hallgatói adtak koncertet a Solti Teremben.

 Zsikó Zoltán és zenekara (fotó: Zeneakadémia / Benkő Sándor)
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kifogástalan és elegáns volt. Utánuk Csizmadia Anna 
ének-, majd Salamon Soma furulyaprodukciója kö-
vetkezett. Mindkét előadásból áramlott az egyéniség 
és a szabadság. Kifejező, érzelemben gazdag játékot  
hallottunk hangszálon és hangszeren egyaránt.

A Magos Együttes kalotaszegi dallamokat muzsikált. 
A Soós Csaba vezette banda összeszedetten, szink-
ronban játszott, és külön köszönet azért, hogy nem a 
legáltalánosabb dallamokkal, hanem kevésbé ismert, 
de szintén gyönyörű melódiákkal készültek. A gyime-
si muzsikában és táncban mindig van valami komor, 
legalábbis komoly. Nem volt ez másként a mostani 
népdalcsokrában sem. Varga Veronika sötét tónusú, 
dús hangja, illetve Mihó Attila letisztult, egyenes és 
legjobb értelemben nyers hegedülése kiváló duót al-
kotott. Ez után óriási kontrasztként robbant be Zimber 
Ferenc cimbalomjátéka. A virtuóz, dinamikus muzsika 
a félidő egyik legnagyobb sikere volt. A szünet előtt 
még két műsorszámot hallottunk. Elsőként rábakö-
zi dudautánzást. A népi éneklés egyik legnehezebb 
műfaja ez, melyben minden apró hangelcsuklásnak 
jelentése és jelentősége van. Zsikó Zsuzsanna előadá-
sán némi izgalom, feszültség, talán alulgyakoroltság 
érződött. Mintha túl nehéz lett volna számára ez az 
összeállítás: hol tudatosan, hol – a lágé-váltásokban 
megbotolva – véletlenül szúrt ki egy-egy hangot. Test-
vére, a zenekarkísérettel éneklő, és a félidőt záró Zsikó 
Zoltán viszont mindenben ellensúlyozta a nehézkes 
dudaimitálást. Határozott kiállása lazasággal, de biz-
tos hanggal, humorral, de precizitással párosult; igazi  
finálészámot varázsolt a – néhol népies műzenére  
emlékeztető – hortobágyi parasztnótákból.

A második félidőben is folytatódott az énekes domi-
nancia, pedig egyik-másik zenekart olykor szívesen 
meghallgattam volna tisztán hangszeres felállásban 
is. A Bazseva zenekar előadása után Fekete Borbála 
(ének) és Salamon Soma (furulya) szólaltattak meg 
néhány magyarszováti népdalt. A furulya már emlí-
tett éneklő hangja ezúttal a tényleges ének koloratúr 
párja lett. A félidő kiemelkedő számaként Németh 
András játszott dél-alföldi dallamokat tekerőlanton. 
A nyenyere Németh keze alatt kiválóan visszaadta a 

dél-alföldiek egésztalpas, olykor teátrális mozdulato-
kat is tartalmazó táncának atmoszféráját. A dallamok 
logikusan és építkezően voltak összeválogatva. Marad-
va a kis-magyarországi táncoknál, a Tarsoly zenekar 
Galga menti muzsikát játszott. A korábban már táro-
gatón bizonyított Margetán Máté ezúttal klarinéton  
is jóleső színt hozott a koncertbe és a zenekar hang-
zásába.

Az est vége felé a műsor kezdett elkanyarodni a nép-
zenei kompozíciók irányába. A Csercsel nevű ének-
együttes ormánsági népdalokat adott elő. Az akár a 
sorok közepén énekest váltó előadás szórakoztató 
volt, de minél több a közreműködő – annál nagyobb 
hibafaktor… Nem úgy a Góbénál! A zenekar természe-
tesen most is valami egyedivel rukkolt elő. A bogyisz-
lói dallamokat tamburák tették még emlékezeteseb-
bé. A zárószámnak beillő muzsikálást a valódi finálé, 
vagyis szatmári dallamok össznépi előadása folytatta.  
A cseppet talán hakni szagú produkció (legismertebb 
szatmári dallamok, szövegtévesztések) monumentális 
erejű volt, méltó befejezése ennek a gazdag program-
nak.

Mona Dániel

(Élesben – a Népzene Tanszék. Zeneakadémia, Solti 
Terem. 2015. november 17. 19:30. Műsor: Gömöri 
juhásznóták, Vajdasági népdalok, Székelyhodosi furu-
lyamuzsika, Kalotaszegi dallamok, Gyimesi népdalok, 
Felső-Maros menti cimbalommuzsika, Rábaközi du-
dautánzás, Hortobágyi pásztornóták, Mezőkölpényi 
dallamok, Magyarszováti népdalok, Dél-alföldi tekerő-
muzsika, Galga menti muzsika, Ormánsági népdalok, 
Bogyiszlói táncdallamok, Szatmári táncdallamok. Km.: 
Parapács zenekar, Magos Együttes, Bazseva zenekar, 
Tarsoly zenekar, Góbé zenekar, Csercsel, Csizmadia 
Anna, Varga Veronika, Zsikó Zsuzsanna, Zsikó Zoltán, 
Fekete Borbála (ének), Salamon Soma (furulya), Mihó 
Attila (hegedű), Zimber Ferenc (combalom), Németh 
András (tekerőlant). Műsorvezető: Sebő Ferenc.)
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„A zenehallgatás nem 
mindig kikapcsolódás”

erőteljes személyisége és tanítási elvei – egy időre – 
teljesen elfeledtették velem a vezénylést, természetes 
volt, hogy a zeneszerzésnél maradok.

HZs: Volt már olyan pillanat, hogy megbántad ezt a 
váltást?

HB: A zeneszerzést minden nap meg lehet bánni, 
hiszen folyamatosan gyötörni kell az anyagot, hogy 
eredményre jussunk. Másrészt viszont fantasztikus ér-
zés, amikor megszületik valami, amit az ember maga 
hozott létre. Bennem mindig ez a kettős érzés él.  
De vezényelni is szoktam – főleg saját és a kollégák  
darabjait –, úgyhogy a gyermekkori vágyam is teljesült.

A Zeneakadémia több szakán tanít, művei folyama-
tosan szerepelnek a koncertrepertoáron, vezényel, 
fesztivált szervez… Horváth Balázs zeneszerzővel be-
szélgettünk.

Hózsa Zsófia: Hogyan indult a zenei pályád?

Horváth Balázs: Édesanyám hegedült és kórusokban 
énekelt, ezért engem is hegedülni taníttatott, hogy 
majd együtt muzsikálhassunk, illetve zenei tagozatos 
általános iskolába jártam, ahol ifjabb Sapszon Ferenc 
tanári munkája jelentős hatással volt rám. A zeneis-
kolai szolfézstanárom, Nógrádi László pedig – mivel 
karmester szerettem volna lenni – a Bartók Konzi ze-
neszerzés szakára irányított, ahol Fekete Győr István 

Horváth Balázs (fotó: Felvégi Andrea)
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HZs: Mostanában egyre több fiatal zenész foglalkozik 
komolyan kortárs zenével. Tanárként és szerzőként  
hogyan látod ezt?

HB: Szerencsére így van. Minden zeneakadémistának 
kötelessége elsajátítani az új zene nyelvét, mert bár-
mikor kerülhet abba a szituációba, hogy azt játszania 
kell, és mert ez a tudás jótékonyan befolyásolja min-
den más zene előadását is. De valóban egyre többen 
csinálják, és egyre többen csinálják lelkesen, úgy, hogy 
fontos számukra. Az oka talán az, hogy az én korosz-
tályom és a nálam fiatalabb, új zenével foglalkozó 
korosztály számára fontos ennek a tudásnak a tovább-
adása – elsősorban a huszonévesek számára. Folya-
matos kapcsolat van az előadók és a szerzők között, 
és vélhetőleg a fiatalok életének is egyértelműen a  
részévé válik a kortárs zene.

HZs: Pontosan hogyan segíti a kortárs zene előadása 
a régi zenéét?

HB: Ha jól tudom, József Attilától származik az a gon-
dolat, hogy Beethovent csak Bartókon keresztül lehet 
megérteni. Egyszerűen arról van szó, hogy a jelenben 
élünk, a mai világ vesz minket körül, tehát csak azt 
érthetjük igazán, ami most van. Ha bárkitől azt ké-
rik, hogy csupa régi zenét játsszon, akkor tegye félre 
a telefonját meg a számítógépét, öltözzön vissza régi 
ruhába… Akkor talán kis arányban átérzi azt az idősza-
kot. Mi csak a jelenből tekinthetünk vissza, tehát kell 
mai zenét játszani ahhoz, hogy a megfelelő szemlélet-
tel vizsgáljuk a múltat. Konkrétumokra lefordítva: ha 
valaki teljesíteni tudja a mai szerzőkre jellemző artiku-
lációs és hangszínbeli elvárásokat, akkor ezt a gazdag-
ságot és tapasztalatot megpróbálja adaptálni a régi 
zenére is. Nem csupán lejátssza a hangmagasságokat 
és ritmusokat, hanem azzal az igényességgel viszonyul 
hozzá, amit egy zeneszerző elvár tőle egy személyes 
kapcsolat alapján.

HZs: Nagyjából 100 éve észlelhető a közönség elidege-
nedése a művészi zenétől, azon belül is elsősorban a 
kortárstól. Miben látod ennek az okát?

HB: A ’30-as, ’40-es évektől a popzene és a művészi 
zene egyre inkább eltávolodott egymástól. (Egyértel-
műen nagyobb átjárások vannak viszont a ’80-as, ’90-
es évektől.) Erről a zeneszerzők is tehetnek, akik talán 
gyorsabban ugrottak át egyes stílusok között, mint a 
közönségük; de tehetnek róla az előadók is, akik las-
sabban követték a tendenciát, és akik szerint új zenét 
nem kell játszani, mert arra nem jön be a közönség. A 
közönségnek pedig erőfeszítést kell tenni az új zene – 
de szerintem nem csak az új, minden zene – megisme-
réséhez. A zenehallgatás nem mindig kikapcsolódás, 
hanem intellektuális erőfeszítés. Manapság azonban 
a koncertszervezőket érzem leginkább hibásnak, akik 
kockázatnak tartják az új zenét. Ahol az új darabok fo-
lyamatosan részei a repertoárnak, ott nem kockázat. A 
kortárs zenéből mindent el kell játszanunk, mert míg a 
régiből le lett szűrve a közönség által értékesnek tar-
tott réteg, az újról még nem tudjuk, mi az, ami való-
ban értéket képvisel. És nagyon fontos, hogy kortárs 
zene kapcsán ne csak a hazai szerzők munkái jussanak 
eszünkbe. Nagy problémának látom, hogy ha Magyar-
országon új zenét játszanak, az szinte csak magyar 
zene. Ha nem játszunk itthon nemzetközi zenét, akkor 
a magyar szerzőket sem fogják más országokban meg-
ismerni. Elég szép arányban megszólal magyar kortárs 
zene az itthoni koncertéletben – esetleg nem a leg-
megfelelőbb körülmények között –, emellett másokra 
is figyelnünk kell, és igenis eljátszani azokat a műveket, 
amelyeknek helye van a kultúránkban.

HZs: Sok zeneszerző kísérletezik popzenei elemekkel, 
neked is vannak ilyen stílusötvöző műveid. Miben  
gyökerezik az ötlet? Talán éppen a népszerűsítésben?

HB: Nálam egyértelműen az az oka, hogy a popzenei 
műfajokban van egy csomó friss jelenség, amit ér-
demes átvenni, és kipróbálni a kettő ötvözetét. Ez a 
bizonyos crossover-dolog abszolút idegen tőlem, és 
a kifejezést sem tartom helyesnek. Szerintem az nem 
működik, hogy fogunk egy popszámot, és szimfoni-
kus zenekart teszünk hozzá. A popzenének valamely 
szeletét (ritmikai jelenséget, hangszínt…) ötvözöm 
azzal a zenei gondolkodással, ami engem jellemez, 
és végeredményben ugyanazt a darabot írom meg, 
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amit megírnék popzenei hatás nélkül, csak lesz egy 
más műfajjal találkozó felülete. De ennek szerintem 
mélyebb oka van, mint a népszerűsítés. Akkor lehet 
valamit népszerűvé tenni, ha egyszerűbb, könnyebben 
felfogható, gyorsabban hat, és akkor el lehet adni sok 
pénzért – ebben nincs semmi szégyellnivaló, ez a po-
puláris műfaj célja. Ehhez képest a művészi alkotások 
komplexebbek, lassabban hatnak, később sikerül meg-
érteni őket, tehát több erőfeszítést igényelnek. Egyik 
sem rosszabb a másiknál, csupán tudomásul kell venni 
ezt a különbséget.

HZs: Miben változott a zeneszerzés szak, amióta kap-
csolatban vagy vele?

HB: Szerencsére rengeteget változott. Az én generá-
cióm döntően úgy jött ide zeneszerzést tanulni, hogy 
nem gondolkodtunk a pályánkon. Fel sem merült ben-
nünk az aggodalom, hogy mit fogunk csinálni, gondol-
kodás- és ízlésbeli szempontok alapján választottunk 
tanárt. A 2000-es évek közepén, amikor elkezdtem 
tanítani, a hallgatók már a karrierépítésre fókuszál-
va választottak tanárt, ami látszólag felületes dolog, 
gyakorlatilag viszont nem, hiszen az ember azért jön a 
Zeneakadémiára, hogy fölépítse magát ezen a pályán. 
Nekünk még automatikus volt, hogy játsszák majd a 
darabjainkat, tanítunk valahol, lesznek jogdíjbevéte-
lek… Ezek a feltételek fokozatosan eltűntek, ma már 
nem evidens az elhelyezkedés. A mostani 25 és 35 
év közötti generáció keményen dolgozik azon, hogy 
eljátszhassa a darabját: vezényelnek vagy hangsze-
ren működnek közre az előadásokban, színházakban 
dolgoznak zenei vezetőként, vagy filmzenéket írnak. 
Emellett meg kell tanulniuk menedzselni a műveiket. 
Ezek az utak még nincsenek teljesen kitaposva, így 
egyelőre megtanítani sem tudjuk a jelenlegi hallga-
tóknak – esetleg megosztani a saját tapasztalatainkat.

HZs: Nem érzitek idegennek magatoktól ezt a sok  
járulékos tevékenységet?

HB: De, de ez az élet. Tegnap végre le tudtam ülni 
komponálni, augusztus óta először. Tanítás, koncert-
szervezés, napi több óra e-mailezés – ezek egyszerű-

en részei az életnek. Ezért fontos, hogy a zeneakadé-
misták kihasználják azt az előnyt, hogy még nem kell 
aggódniuk az életükért, a megélhetésért. Most kell 
tanulni nyelveket, minden egyebet, most kell minden 
zenét megismerni, most kell részt venni produkciók-
ban, most kell a kollégák darabjait eljátszani.

HZs: Milyen terveid vannak a közeljövőre, min dolgo-
zol jelenleg?

HB: December végén a FUGÁban Petri György-estet 
tartunk a CentriFUGA nevű zeneszerző csapattal, ame-
lyen a költő verseire írt dalainkat Szathmáry Judit fogja 
elénekelni három hangszeres közreműködővel. Továb-
bá az Amerikában élő orgonista-zeneszerző, Karosi Bá-
lint kért tőlem egy darabot az együttese számára, ezen 
kell most dolgoznom. Jövőre Tihanyi Lászlóval terve-
zünk közös szerzői estet a BMC-ben, mivel ő 60, én pe-
dig 40 éves leszek – tehát egy koncerttel megünnepel-
jük a közös 100 éves évfordulót. Ennél közelebbi terv az 
Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál, amelyet harmadszor 
rendezünk meg Gryllus Samu barátommal. Január első 
hétvégéjén négy helyszínen zajlanak majd a koncertek: 
a Zeneakadémián, a FUGÁban, a BMC-ben és a Trafó-
ban. Itt lesz például egy fantasztikus lengyel együttes, 
a Carbido, illetve a grúz Koka Nikoladze, aki különböző 
zenélő tárgyakkal létrehozott produkcióját mutatja be.  
Nem egyszerű feladat egy ilyen fesztivál megszerve-
zése, mégis muszáj csinálni, különben Magyarország 
leradírozza magát a kortárszenei térképről.




