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FEBRUÁRI KONCERTEK

FEBRUÁR 2.

19:00

FEBRUÁR 13.

11:00

Házimuzsika a Zeneakadémián: Gulyás Márta
tanítványai – tanszaki koncert
X. terem

Liszt Múzeum – Matinékoncert: Virág Emese
(zongora) és növendékei
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

FEBRUÁR 6.

FEBRUÁR 20.

11:00

Liszt Múzeum – Matinékoncert:
Frideczky Katalin (zongora) és Büki Mátyás
(hegedű)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

FEBRUÁR 6.

21:00

Greeklatenight (Gluck / Bertoni)
Solti Terem

FEBRUÁR 7.

18:00

A zenekar mesterei: Vashegyi György és a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara – Cosí fan tutte
Nagyterem

FEBRUÁR 10.

19:00

A tegnap Zeneakadémiája III. Batta András és
Kovács Sándor előadássorozata
Solti Terem
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11:00

Liszt Múzeum – Matinékoncert:
A Schola Academica kórus
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

FEBRUÁR 26.

19:00

Jazz itt! Binder Károly és Oláh Kálmán
kétzongorás estje
Solti Terem

FEBRUÁR 27.

11:00

Liszt Múzeum – Matinékoncert:
Rajk Judit (ének) és Borbély László (zongora)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

TARTALOM

IMPRESSZUM
Főszerkesztők:
Belinszky Anna, Mona Dániel
Felelős kiadó:
LFZE HÖK
Kiadványterv, tördelés:
Handler András
Olvasószerkesztő:
Széman Emese Rózsa
Szerkesztők:
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BANDEMONDA
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MÚLTIDÉZŐ

12

SZENÁTUS

14

MADÁRLÁTTA

16

KÖNYVTÁR

17

VÁJTFÜL

20

PORTRÉ

Békéssy Lili
(Figyelő)
Bolyki Sára
(Bandemonda)
Eckhardt Fanni
(Madárlátta)
Handler Bálint
(Fotó)
Hózsa Zsófia
(Portré)
Lakatos Zsuzsa
(Ablak)
Mona Dániel
(Vájtfül)
Ozsvárt Viktória
(Múltidéző)
Uzsaly Bence
(Könyvtár)
Varga Veronika
(Szenátus)
Lektor:
Kovács Sándor
(Vájtfül)
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Hírek, versenyeredmények

Nyissunk a zenén túli világra!

Koncertek, programok

A Silence Fiction

Elődeinkről kicsit másképp

A decemberi és januári ülésről

Time in Budapest

Segítség a kereséshez

Koncertkritikák

Interjú Balogh Mátéval
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FIGYELŐ
Nemzetközi Liszt Zongoraverseny
2016 szeptemberében
a Zeneakadémián
Liszt Ferenc születésének 205., halálának 130. évfordulója alkalmából rendezi meg újra a Filharmónia a
Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyt 2016. szeptember 2–11. között a Zeneakadémián. A verseny
négy fordulóból áll, a válogató során – a beküldött
hangzó anyag alapján – a zsűri tagjai határozzák el,
hogy ki az a legfeljebb 85 versenyző, aki a verseny elődöntőjébe kerül. A középdöntőbe 12, a döntőbe 6 versenyző juthat be. Az első helyezett 15.000, a második
12.000, a harmadik 9.000 eurót kap, a közönségdíjjal
pedig 6.000 euró pénzjutalom jár.
A versenyprogram összeállításáért háromtagú szerkesztőbizottság felelt, melynek elnöke Kocsis Zoltán,
tagjai Dráfi Kálmán és Mácsai János. A verseny zsűrijének díszelnöki tisztségét Kurtág György vállalta el,
elnöke Kun Woo Paik lesz, a grémium további tagjai
Michel Béroff, Frankl Péter, Leslie Howard, Cyprien
Katsaris, valamint Dráfi Kálmán, Kovács János, Mácsai
János és Mocsári Károly zongoraművészek.
A versenyen bármely ország fiatal művésze részt vehet, aki 1984. január 1. után született. A jelentkezés
pontos feltételei és a jelentkezési lap a verseny honlapján találhatók meg, a nevezéseket 2016. május 2-ig
lehet beküldeni elektronikus vagy postai úton.

II. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny
Az I. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny sikerén
felbuzdulva a Zeneakadémia 2016. szeptember
19–25. között rendezi meg ismét nemzetközi versenyét. A verseny zsűrijének elnöke Marton Éva, tagjai pedig az operavilág olyan magyar és nemzetközi
kiválóságai, mint Miguel Lerín, Vittorio Terranova,
Christina Scheppelmann, prof. Sung Bin Kim, Anatoli
Goussev, illetve Meláth Andrea és Ókovács Szilveszter.
A négyfordulós versenyre, melynek korhatára 1832/35 év, 2016. április végéig lehet jelentkezni videofelvételek beküldésével. A jelentkezők zongora- vagy
zenekari kísérettel előadott, szabadon választott barokk opera-, oratórium- vagy kantátarészlettel és egy
másik áriával pályázhatnak. Az előzsűri döntéséről
2015. május 20-ig küld tájékoztatást a verseny titkársága. Az őszi fordulóra meghívást kapó jelentkezők egy
Liszt-dal és hét további ária előadásával mérettetik
meg magukat.
A nagyközönség előtt zajló fordulókat és a döntőt a
Zeneakadémián, a gálahangversenyt pedig a Magyar
Állami Operaházban rendezik meg. A döntő és a
gálaest karmestere Kocsár Balázs lesz, közreműködik
a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. A döntőt az
interneten élőben is közvetítik.

Andor Éva Emlékverseny 2016
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Zeneakadémia Alapítvány meghirdeti az Andor Éva Emlékversenyt a Zeneakadémia ének szakos hallgatói részére.
A verseny 2016. március 11-től 13-ig tart, helyszíne a Zeneakadémia X. és Solti Terme. A versenyen a
Zeneakadémia jogviszonnyal rendelkező ének szakos
hallgatói vehetnek részt. Korhatár nincs.
Jelentkezési határidő: 2016. március 1. (kedd)
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A verseny zsűrijének elnöke Kocsár Balázs Liszt-díjas
karmester, a Magyar Állami Operaház állandó karmestere, tagjai pedig Kincses Veronika, Kossuth- és Lisztdíjas operaénekesnő, illetve Sólyom-Nagy Sándor,
Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes.
A verseny részletes programja és a követelmények
megtekinthetők a Zeneakadémia honlapján.

FIGYELŐ
Ton Koopman orgona mesterkurzusa a
Müpában

Elhunyt Devich Sándor

A holland karmester, csembaló- és orgonaművész
február 18-án, csütörtökön (18:00–19:00) és 19-én,
pénteken (10:00–12:00) tart mesterkurzust a Müpa
Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Az angol
nyelvű kurzusra aktív játékosnak csak a Zeneakadémia
hallgatói jelentkezhetnek, passzív résztvevőként azonban bárki ingyenesen ott lehet.
Az aktív jelentkezők a repertoár megjelölésével Fassang László tanár úrnál jelentkezhetnek
(laszlofassang@gmail.com). A passzív jelentkezők
részvétele is regisztrációhoz kötött, jelentkezni Furka
Beátánál lehet (furka.beata@zeneakademia.hu).
Jelentkezési határidő: 2016. február 1.

Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor emeritusától dr. Vigh Andrea rektor szavaival búcsúzott a Zeneakadémia:

A Bank of China Ösztöndíj nyertesei
A 2015/2016-os tanévben 89 jelentkező közül választotta ki az egyetemi vezetőkből, a Bank of China
és a Zeneakadémia Baráti Körének képviselőiből álló
bizottság a Bank of China Ösztöndíj nyerteseit.
Az idei győztesek: Betterman Jákob – fagott, Ivan
Curtean – cimbalom, Jenei Erzsébet – hárfa, Hotzi
Mátyás – gordonka, Hotzi Panni – zongora, Miranda
Liu – hegedű, Lukács Gergely – tuba, Wan-Chun Tsou
– zongora, Vicze Alexandra – klarinét, Scheuring Kata
– fuvola. Az ösztöndíj nyerteseinek ezúton is gratulálunk!

Megjelent az Liszt Összkiadás új kötete
Az Összkiadás 7. pótkötete Liszt legkorábbi magyar
stílusú darabjait tartalmazza. Tudományos igényű kiadásban itt jelenik meg először a Magyar dallok teljes
sorozata, melyet 1839-ben, első pesti látogatása hatására kezdett el komponálni a zeneszerző. A kötet tartalmazza ezen kívül az 1. magyar rapszódia mindeddig
ismeretlen legelső változatát, továbbá két terjedelmesebb töredéket az 1840-es évekből és számos albumlapot. Az új kötet két közreadójának egyike Kaczmarczyk
Adrienne, a Zenetudományi Tanszék oktatója.

A 81 éves korában elhunyt hegedűművészről, a Liszt

„Január 20-án, délután örökre távozott közülünk
Devich Sándor, a Zeneakadémia professor emeritusa.
(…) Zathureczky Ede tanítványaként végzett a Zeneakadémián, alapító tagja volt a Bartók Vonósnégyesnek, amelyből huszonöt rendkívül sikeres év után lépett ki, hogy életét a tanításnak szentelje. 1981 óta
tanított a Zeneakadémián, generációkat nevelt a vonós játékra és a kamarazenére, s ami fontosabb, ezeken keresztül az élet szeretetére. Rendkívüli muzsikusi
tapasztalatából, bölcsességéből nemcsak közvetlen
tanítványai részesülhettek, hanem tanulmányainak
és könyveinek olvasói is. (…) Valódi, klasszikus értelemben vett mestert veszítettünk Devich Sándorral,
akinek öröksége hosszú évtizedekig fogja még meghatározni a Zeneakadémia szellemiségét. Hiányozni
fog a derűje, a zeneisége, a művészetbe vetett hite.
Nyugodjon békében, Tanár úr!”
Devich Sándor 1959-ben szerzett kitüntetéses hegedűművész-tanári diplomát a Zeneakadémián. 1957-től
az Állami Hangversenyzenekar, a Magyar Kamarazenekar és a Komlós-, majd a Bartók Vonósnégyes tagjaként lépett fel itthon és külföldön egyaránt. 1981-től
a Zeneakadémia tanára, 1983-tól csaknem tíz éven
át a Budapesti Fesztiválzenekar szólamvezetője volt,
2006 óta az egyetem professor emeritusa. 1965-ben
Liszt-díjat, 1970-ben Kossuth-díjat, 1981-ben Kiváló
Művész kitüntetést kapott a Bartók Vonósnégyes
tagjaként. 1986-ban Bartók-Pásztory-díjjal ismerték
el munkásságát, 2005-ben a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) címben,
2006-ban Weiner Leó-díjban részesült.
Forrás: zeneakademia.hu
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ABLAK
A téli vizsgaidőszak véget ért. Gondolom, legtöbbünknek ez elég ok a felszabadult jókedvhez február folyamán.
Mégis, mivel a jóból sosem elég, ismét gyűjtöttünk nektek néhány kihagyhatatlan, mosolycsalogató programot
az utolsó téli hónapra.

Főszerepben ismét a nevetés
A Thália Színház által immár negyedik alkalommal
megrendezett Humorfesztivál elengedhetetlen programja a tél végi, fáradt februári napoknak. A hagyományteremtő rendezvény idén február 24–28. között
várja a nevetni vágyó érdeklődőket. Öt nap alatt tíz
előadás lesz látható, melyet ezúttal is öttagú szakmai
zsűri értékel.
Elsőként a Győri Nemzeti Színház társulata mutatkozik be szerdán (24-én) egy népszerű, kortárs amerikai
vígjátékszerző, Ken Ludwig Primadonnák című komédiájával. A cselekmény kiindulópontja: két kiégett
Shakespeare-színész elhatározza, hogy Hollywoodba
költözik, ehhez azonban pénz kell. Ezért először egy
újsághirdetés nyomán ellátogatnak egy haldokló,
gazdag asszonyhoz, aki szeretteit keresi, hogy örökölhessék vagyonát. Bár a keresett rokonok nők, a két
színész jókora előnnyel indul a segítők és jóakarók
hadával szemben – bőröndjeikben ott lapul a teljes
Shakespeare-ruhatár.
Csütörtökön (25-én) szintén egy amerikai sztárszerző
darabja lesz látható. Neil Simon Mezítláb a parkban
című vígjátékát – amelyet leginkább híres filmváltozatából ismerhetünk Robert Redford és Jane Fonda
főszereplésével – ezúttal a kaposvári Csiky Gergely
Színház művészeinek előadásában tekinthetjük
meg. Ugyanezen a napon lép színpadra az interaktív
improvizációs színház hazai meghonosítója, a Momentán Társulat. RögvEst nevet viselő produkciójuk
100% improvizáció, minden jelenet a közönség előtt,
a nézők ötlete alapján születik.
Pénteken (26-án) a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház egyszereplős komédiáját, a Dollárpapát tekinthetik meg az érdeklődők. Gábor Andor darabjának beszédes címénél nem is kell többet mondani a műről;
talán annyit, hogy címszerepben a szinkronhangként
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is híres, sokszorosan kitüntetett Józsa Imre lesz látható. Ugyanezen a napon a Váci Dunakanyar Színház egy
igazi fiatalos, romantikus komédiával vendégszerepel,
melyet íróként és rendezőként is Olt Tamás jegyez, és
amelynek szintén beszédes címe sokat elárul a darab hangulatáról: Az élet nehéz, hát még a versenyzongora.
27-én, szombaton három előadás közül is választhatnak a Humorfesztivál iránt érdeklődők. Ezen a napon
lesz látható a Thália Színház saját produkciója, Georges
Feydeau-tól a Rövid a póráz című darab. A műfaj koronázatlan királyának tartott szerző bohózatában ott
kezdenek bonyolódni a szálak, amikor Lucette (Schell
Judit), a párizsi filmstúdióban klipet forgató pop-díva
életében újra megjelenik Fernand (Pindroch Csaba),
a rég nem látott szerelme. Csakhogy a férfi elfelejti
közölni az énekesnővel, hogy még aznap este megházasodik, és egy másik nőt vesz el. Lucette pedig aznap
este egy esküvőn fog fellépni…

ABLAK
Szintén szombaton két másik produkcióval is bővül a
kínálat. A Dumaszínház és a Füge Produkció közös estjén egy szavak nélkül ábrázoló, mozgásokból felépített
szkeccsparádé lesz látható Elhanyagolt férfiszépségek
címmel, később pedig Bödőcs Tibor Cefre Palota című
közéleti önálló estjét tekinthetik meg az érdeklődők.
A fesztivál zárónapján a Pinceszínház előadásában Tasnádi István Finito című elgondolkodtató szatírája kerül
színpadra melynek főszereplője a 44 éves Gáspár, akinek a halálára licitál az egész falu, miután élete már
nem bizonyul hasznosnak; a Nagyszínpadon pedig a

Miskolci Nemzeti Színház Friedrich Dürrenmatt A nagy
Romulus című klasszikusát adja elő. A történelmietlen
történelmi komédiában Romulus Augustus, az utolsó
római császár az élet olyan nagy kérdéseire keresi a
választ, mint például a tyúk meg a tojás elsőbbségének problematikája. „Legalább annyira szórakoztató,
mint amennyire elgondolkodtat” – áll a darab ismertetőjében; és ez igazából a Humorfesztivál valamennyi
produkciójára találó kijelentés.
Lakatos Zsuzsa

Ave, te másnapos tünemény
A Coen testvérek legújabb filmjéből – úgy tűnik –
senki nem tudja, mi fog kisülni, de mindenki nagyon
várja. A történet Hollywood aranykorában, az ’50-es
években játszódik, mégpedig egy nagyszabású, római
tematikájú film forgatásán. Egy szép napon a Caesart
játszó színész, akit George Clooney alakít (és épp enyhén másnapos), nyomtalanul eltűnik. Nem sokkal később a rendező kap egy levelet a követelt váltságdíjjal
és annak részleteivel, az aláírás azonban: „A jövő”.
Ez a szokásosnál jóval több munkát zúdít a stúdióvezetőség által felbérelt problémamegoldó (Josh Brolin)

nyakába. Egy nap alatt a rejtély végére kell járnia, hogy
a forgatás menetrend szerint folytatódhasson. Ebben
segítségére siet egy szőke sellő (Scarlett Johansson)
és egy matróz (Channing Tatum) is. Tengeralattjárótól
kezdve a huszonhét órán belül kétszer gyónni kényszerülő férfin át Ralph Fiennesig és Tilda Swintonig
minden van ebben a kavalkádban. Az Ave, Cézár a
Berlinálén debütál, mi pedig február 25-től tudhatjuk
meg, hogyan állítja össze ezt az őrületet a négyszeres
Oscar-nyertes testvérpár.

Ne gondolj rám!
Dr. Borlai munkájának elkerülhetetlen része, hogy az
átlagosnál sokkal gyakrabban kell emberek tudomására hoznia, hogy haldokolnak. Egy nap azonban ennek a beszélgetésnek a túlsó oldalán találja magát,
amikor is egy kollégája őt tájékoztatja a kedvezőtlen
fejleményről. Dr. Borlainak csodálatos ötlete támad:
hátralévő napjait azzal tölti, hogy mindenkit megbánt
és magára haragít, hogy halála senkit ne üssön túlzottan szíven. Nincs könnyű dolga, felesége, gyermekei,
anyja, betegei mind odavannak érte. Az orvos azonban kifogástalanul alapos munkát végez, és egy szép
napon végre teljesen egyedül ébred fel. Ez az első hiba
a gépezetben: minden orvosi számítás szerint már
nem szabadott volna felébrednie. A Gondolj rám igazi
all-star magyar film: Kern András rendezőként, forgatókönyvíróként és főszereplőként hazai Woody Allen

lesz, a történet Vámos Miklóstól származik, a szereplőgárda pedig olyan nevekkel büszkélkedhet, mint
Eszenyi Enikő, Majsai-Nyilas Tünde, Törőcsik Franciska
vagy épp Bereczki Zoltán. A film megtekintése tökéletes program lehet február bármelyik napján, hiszen a
bemutatóra január 21-én már sok került.
Benkő Minka
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AJÁNLÓ
Oláh Kálmán szerzői estje
2016. február 12., 19:30
Müpa, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
Oláh Kálmán, a Zeneakadémia Jazz Tanszékének
zongora és zeneszerzés tanára most a Müpában ad
szólóestet. A Liszt-díjas művész műfajokon átívelő
sokszínűségre törekszik: a jazzben megszokott dallam-kíséret páros helyett az egyenrangú szólamokban és a szimfonikus hangzásban hisz. Hangzásvilága a jazz mellett leginkább a bartóki struktúrákból,
hangulatokból merít.
Mind zongoristaként, mind zeneszerzőként régóta foglalkoztatja a klasszikus zene és a jazz vegyítése. Februári koncertjén a már többször lelkes fogadtatásban részesült Passacaglia for Orchestra & Jazz Trio, valamint
a Fantasy for Piano and Orchestra című új műve mellett színpadra kerülnek kifejezetten erre az alkalomra,
szimfonikus zenekarra hangszerelt kompozíciói, amelyeket nemzetközi szinten is ismernek és játszanak.
További meglepetéseket és izgalmakat tartogat magában egy olyan alkalom, mikor a jazzszcéna egyegy kiválósága szólistaként csatlakozik a zenekarhoz.
Gerard Presencer, Ron McClure és Jack DeJohnette
után most az amerikai sztárszólista, Joshua Redman
tenorszaxonos lesz az, aki sokoldalúságát a közönségnek megmutatva nem csupán a szimfonikus zenekarral, de a trióhoz csatlakozva is fellép.
Oláh Kálmán 2006-ban elnyerte a világ egyik legrangosabb zeneszerzői versenye, a Thelonius Monk Jazz
Composer’s Competition fődíját, ugyanebben az évben Liszt-díjjal tüntették ki. 2007-ben a Magyar Jazz
Szövetség Szabó Gábor-életműdíjat adományozott
neki, 2009-ben Artisjus Díjat kapott. 2000 óta a Zeneakadémia jazz-zongora és -zeneszerzés tanára.
(Oláh Kálmán – zongora, Joshua Redman – szaxofon,
Barcza Horváth József – bőgő, Balázs Elemér – dob,
Óbudai Danubia Zenekar)

Dr. Zacher Gábor lesz a KKK idei első
vendége
Még nem is volt olyan rég a szilveszter, de már itt a farsang, és valószínűleg kisebb-nagyobb mennyiségben
ittunk, iszunk is alkoholt. A túlzott alkoholfogyasztással
kapcsolatos szilveszteri mémek pedig leggyakrabban
Magyarország legismertebb toxikológusát, dr. Zacher
Gábort állítják középpontba. Az ország toxikológusa
nagyszerű humoráról is ismert, így nemcsak a függőknek vagy a függőségekről többet megtudni akaróknak
ajánljuk estünket.
Zacher Gábor állatgondozóból lett műtősfiú, majd
mentőtiszt, illetve mentőorvos. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán 1986-ban
végzett, 1998-ban került a Honvédkórház baleseti sebészetéről a Korányi Intézetbe, 2013-ig pedig
a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és
Baleseti Központ Klinikai Toxikológiai Osztályának
főorvosa volt. 2014-től a Honvédkórház sürgősségi
osztályának vezetője.
A Semmelweis Egyetemen kívül oktat még a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen, Pécsett és Szegeden is.
Igazságügyi szakértőként is dolgozik, és tulajdonképpen az ország egyik legismertebb orvosa, akit gyakran
megszólaltatnak a médiában.
2016. február 3-án, szerdán (Szent Balázs napján!) a
kiváló toxikológus, osztályvezető főorvos, dr. Zacher
Gábor lesz a KKK vendége: 20 órától Czinege Ádám
és Tóth Endre kérdezi őt életéről, munkásságáról,
alkoholról és egyéb káros szenvedélyekről. De természetesen – ahogy eddig mindig – mindenki más is
felteheti kérdését.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött:
jelentkezes@lfzehok.hu.
Fontos, hogy a jelentkezésben írjátok meg a teljes
neveteket és személyi igazolványotok számát.
A beszélgetés helyszíne – ahogy megszokhattuk
– a Zeneakadémia Bartók Béla Kollégiuma (1071
Budapest, Városligeti fasor 33.).

Vikukel Dániel
Mindenkit szeretettel várunk!
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Gondolkodni és elgondolkodtatni
Silence Fiction néven
két együttes is működik
Európában; az egyik egy
athéni rockzenekar, a
másik pedig egy fiatal
magyar jazzkvartett,
akik ezt a helyzetet csak
ennyivel kommentálják:
„Amíg nem vagyunk
mindketten világhírűek,
addig nem zavar. Akkor
pedig majd meglátjuk,
ki az erősebb.”
A Bandemondában most
az ambiciózus hazai
formációt mutatjuk be.

Silence Fiction (fotó: Rokolya Zsolt)

Az együttes alapjait az énekes Kanizsa Gina és a zeneszerző-zongorista Vikukel Dániel tette le, akik 2013
tavaszán duó felállásban kezdtek együtt zenélni és
saját dalokon dolgozni. Fél évvel később Miskolczi
Márk bőgős és Urbán Marcell dobos csatlakozásával
jött létre a jelenlegi felállás, amellyel 2014 januárjában debütáltak a Müpa tehetségbörzéjén, a Jazz
Showcase-en.
A Silence Fiction jazz-muzsikusokból áll, de műsoruk
nagyobb részét pop-rock számokból készült feldolgozások és saját szerzemények teszik ki. Az utóbbiak
szövegét Gina, zenéjét pedig főként a jazz-zeneszerzés szakot végzett Dani írja, a kész dalokban azonban
mind a négyük ötletei szerepet kapnak. Az együttes
kortárs jazzkvartettként definiálja magát, hangzásvilága „sokkal poposabb, minthogy öncélú jazz legyen, és
sokkal jazzesebb, mint az egyszerű popdalok”. Ahogy
erre nevük is utal, egyfajta visszafogottság, meditatív,
önreflexív attitűd jellemzi az együttest – bár mostanra pörgősebb dalok is szerepelnek repertoárjukban.
A versengést, a tartalom nélküli „gyorsasági szólózást” tudatosan kerülik, de alapvetően nem távolodni

akarnak bármitől is, hanem haladni egy közös ideál
irányába. Az alternatív valóságokban játszódó science
fiction analógiájára keresnek utat egy olyan jövő felé,
ahol az igényes zene közel kerülhet az emberekhez.
Az együttes játszott már a Budapest Jazz Clubban, a
Veszprémfesten,a CAFe Budapest Kortárs Művészeti
Fesztiválon és a prágai Czech Jazz Contesten. Rendszeres fellépők a Müpa hangulatkoncertjein, az Üvegteremben lassan már saját törzsközönségük alakult ki.
2015 decemberében a Zeneakadémia Jazz itt! sorozatának keretében a Solti Teremben adtak koncertet
Binder Károly és Borbély Mihály közreműködésével.
Jelentős mérföldkő volt az együttes életében első lemezük megjelenése 2015 novemberében. A három
nap alatt rögzített album a Silence Fiction kétéves intenzív munkáját összegzi. Most a CD anyagával koncertezik a zenekar, de már az új repertoár kialakításával
és az új hangzás kikísérletezésével foglalkoznak – érdemes lesz odafigyelni a fejleményekre.
Bolyki Sára
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Az „új év – új élet” szlogen igencsak üres közhely, hiszen puszta racionalitással szemlélve fölöttébb balgaság
életünk fordulópontjait, jelentős döntéseit egy olyan, bizonyos mértékig mesterséges választóvonalhoz
igazítani, mint az új naptári év kezdete. Mégis, ez a szimbolikus dátum valamiféle ellenállhatatlan erővel
csábít az összegzésre, és egyben új célok kitűzésére sarkall. Régi keletű dolog ez. Hol volt, hol nem volt,
még a Zeneakadémia előtti időkben egy decemberi éjszakán Mosonyi Mihály is tollat ragadott, amikor az új
esztendő számjegyeiben a magyar zenés színjátszás sajgó sebei feslettek fel lelki szemei előtt. Mosonyi furcsa
szilveszteri szellemidézésének részleteire a Zenészeti Lapok 1862. januári számában közölt írásából derül fény.
Rovatunkban ebből válogattunk néhány bekezdést. Ne feledjük: az igazság odaát van.
Ozsvárt Viktória
Sylvester estélyén 1861-en

Chelemen Paula karikatúrája
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Az örök idő kereke, mely minden
óriás mérvü világesemények ellenére is feltartóztathatatlanul
tovább halad útjában, ismét közeledett ama ponthoz, melyen
tulhajtva, e nevezetes évet is
átadja a történelemnek, feltárva
előttünk a boldogabb reményszínekkel kecsegtető újnak tiszta
fehér lapjait. Hányan lehetnek
kik ezen előre megirva látják vágyaik, reményeik telyesülését? –
De hányan lesznek kik keserüen
fognak csalatkozni!
Az évnek eme nevezetes estélyét legtöbben derült, kedélyes
társaságos körökben szokták
tölteni; ilyenkor kézről kézre jár
a vig pohár, s mindenki – kerülve
a mult sötét képeit – leginkább
annak csak boldog emlékein mereng.
[…]
Vannak sokan, kik arra használják fel eme végzetteljes éjszakát,
hogy különböző eljárások nyomán szellőztessék a jövő titkos
fátyolát. Magam is ezek közé tartozom. – De öszintén bevallom,
miszerint ezen szokásom inditó
okául valamely fényes kilátásu
házasság, szerelmi titok, gazdag

MÚLTIDÉZŐ
hivatali állás, avagy telhetetlen kincsszomj, épen nem
szolgál. – A boldog családi élet virágait korán letépte
életemről a sors keze, s azolta magányosan mint idegen állok a nagyvilágban! – Csak egy láthatatlan nemtőszellemmel közlekedem néha négyfali magányomban, s egyedül annak szavára hallgatok; ő vigaszt
nyújt biztatásaival, megaranyozza hátralevő napjaim
sötét szegélyeit, s könnyebben hagyja türni az élet
fárasztó terheit. – E nemtőszellem: a zene múzsája! –
A művészek s költők, rendesen antik görög palástba
öltözötten szokták e múzsát elénk állítani. Az én képzelőtehetségem (mely lehet hogy gyengébb, lehet hogy
erősebb fokozatra jutott) ha képes volna vagy kényszerülve lenne e nemtőszellemet ecsetelni: nem tehetné
azt más alakban mint magyar mentébe s deli szabásu
ingvállujjakba öltöztetve.
[…]
Sylvester estélyén egyedül valék négy falaim magányában; múzsámmal kivántam számoskodni, s általa belepillantani a jövő némely titkaiba. Tiszteletére
ezüst serleget állítottam asztalomra megtöltve azt a
legnemesebb zamatu tokajival; emellett kivételképen
nem hiányzott egy pár alföldi fácán s csemege sem,
s az áldozati füst, bokros gyürükben hömpölygött
körültem az igaz fajn magyar dohány dicsőitésére. –
A füst fölfelé szálott, s a tokaji tüzesen gyöngyözött jeléül annak, hogy múzsám közelemben időzött, s örvendett irántai hűségemen. – Föltártam előtte az 1861-ik
évnek beirtt lapjait s mindjárt néhányszori átlapozás
után látszólag felderült arca midőn ’Bánk-Bán’-hoz
értem; – s midőn az egyetemi dalárda keletkezésének
lapjára mutattam: kiváló örömtől sugárzottak szemei.
E két örvendetes emlékkép képes volt aztán vele némely dificit-et elfelejtetni. – Midőn a névsorokat vizsgáltam s a H. betühöz értem: hirtelen a legmagasabb

Nőttön nőtt kiváncsiságom s sokáig törtem fejemet, hogy mit jelenthetett elkomolyodása s mit akart
titokszerü intésével kifejezni? Tekintetem az uj évkönyv
boritékán csüggött, melyen ott állott a titokszerü
1862-ik szám. S ime a számok lassanként hangjegyekké, s végre egy tökéletlen hangzattá változtak […]
melyből hiányzott a H betű mely e hangzat érzékeny
zöngéjét (note sensible) képezi, s mely azt bájosan
hangzó uralkodó hangzattá változtatja. Mit jelentsen
e betű hiánya? Talán hogy a H-t egy B-vel lesz szükség
az uj évben helyettesíteni? – Még egy kevesig elméláztam, s aztán fejtve lőn előttem múzsám arca hirteleni
elsötétülésének oka!
„Hollósy–L.-né a magyar haza ünnepelt
müvésznője, a nemzeti szinház ékessége, s a magyar
dalmüvek igaz gyöngye, az uj év folytán el akar hagyni bennünket.” – Ez rejlik leverőleg az 1862-iki szám
alatt! – Féretevém a szomoru kilátással ijesztő évkönyvet s sokáig elméláztam a sors változó szeszélyei felett. […] Az idegen föld csak a nagy művésznőt fogná
benne bámulni, de lelkének magasztos s nemes nemzeti vonásait – melyek nélkül a magyar haza őt mint
művésznőt képzelni sem tudja – ki fogja ott megérteni
s kellőleg méltányolni? ... és… … De az óra tizenkettőt
ütött… Az uj év beköszöntött. … Hunyady László, BánkBán, több idegen vonásu egyéniségek, s végre egy
még alig ösmeretes alak (Peterdi) közeledett felém,
körül vettek s szomorú pillantásokat vetettek az előtte,
feltáruló 1862-ik évkönyvnek lapjaira!
MOSONYI M.
Forrás: Zenészeti Lapok, 1861/62, január. 116–117.

fokra hágott lelkesültsége; de kevés szünet után ugy
tetszet mintha mentől tovább tekintene e betüre, annál inkább elkomorulna bájos tekintete. – Az 1862-ik
évnek uj könyvét akartam felütni, de komolyan arra
intve hogy ne vágyakozzam a jövő titkos leple alá tekinteni, eltünt s magamra hagyott kétes sejtelmeim
között.
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A Szenátus decemberi üléséről
A decemberi ülésre nagy várakozással tekintettünk,
hiszen ekkorra ígérte Szentgyörgyvölgyi László
kancellár az egyetem Szervezési és Működési
Rendjének új, javított, mindenki reményei szerint
végleges változatát. Ezért – bár a napirenden csak
három pont szerepelt – hosszú és érdekes délelőttre számítottunk. Az Egyebek (3. pont) és Az egyetem Szervezési és Működési Rendjének tárgyalása
(2. pont) napirendi pontok előtt azonban szerepelt
még a Személyi kérdések, egyetemi tanári pályázatok
véleményezése (1. pont) is.
Az első pont tulajdonképpen egy koncert- és rendezvényszervezői és négy tanári pályázat ismertetését,
tárgyalását és szavaztatását jelentette. Minden első
helyen javasolt pályázó ismertette saját munkásságát
és jövőre vonatkozó terveit.
A rektorasszony a koncert- és rendezvényszervezői pályázattal kezdte a sort. E pozícióra 13 pályázat
érkezett be, melyek közül három felelt meg a pályázási követelményeknek. A pályázata alapján első
helyre került Szálka Zsuzsanna 2013 augusztusa óta
dolgozik a Zeneakadémián külföldi koncertek rendezvényszervezőjeként. Előtte hét éven keresztül töltötte be ugyanezt a feladatkört a Müpában, Csonka
Andrással pedig több mint tíz éve van munkakapcsolatban.

A várva várt második napirendi pont, a Szervezeti és
Működési Rend tárgyalása következett. Előterjesztője,
a kancellár vázolta a Szenátus tagjainak az SzMR-rel
kapcsolatos munkát: a rengeteg megbeszélést (még
az ülés előtti reggelen is), pontosítást. Kiemelte a felelősség kérdésének fontosságát, és elmondta, hogy
a két vezető (rektor és kancellár) közti feladat- és
felelősségmegosztásban szinte teljesen magukra voltak utalva, mivel a jogszabályok nem nyújtanak érdemi
segítséget ezzel kapcsolatban. Végül sikerült úgy megfogalmazni a szabályzatot, hogy a két vezető jól tudjon
együttműködni, segíteni tudják egymás munkáját: a
rektorhoz tartoznak az oktatók és kutatók, de vannak
bizonyos részmunkáltatói jogai a kancellár alá tartozó,
az oktatás működtetéséhez szükséges területen is, és
ugyanígy a kancellár is kapott a rektor alá tartozó területen részmunkáltatói jogokat.
Technikai javítások természetesen mindig vannak, így
most is kapott a Szenátus minden tagja egy listát a friss
SzMR-ben található hibákról és javításukról, valamint
az egyetem munkatársai, az oktatók és hallgatók által tett javaslatokról, amelyeket meg kellett szavazni.
Szentgyörgyvölgyi László kérésére Vétek Attila jogász
sorolta fel a 14 ténylegesen technikai (elírások) javításra tett és a 4 érdemi javaslatot, a kancellár pedig
az általa nem támogatott pontokhoz fűzte hozzá ellenérveit. A technikai javításokat elfogadta a Szenátus,
az érdemi javaslatokat pedig pontonként tárgyalta.

Az egyetemi tanári pályázatok mindegyikére egy érvényes munka érkezett be. Az Egyházzene Tanszékről
Enyedi Pál, a Vonós Tanszékről Eötvös József, a Zenetudományi és Zeneelméleti Tanszékről Péteri Lóránt, a
Népzene Tanszékről pedig Richter Pál adta és mutatta
be pályázatát a Szenátusnak.

Az első pontnál Richter Pál megragadta az alkalmat,
hogy az SzMR kialakulását segítő bizottság nevében
megköszönje a kancellár türelmét és együttműködését. E pontot, a szenátusi tagok helyettesítési tilalmára
vonatkozó mondat törlését elfogadta a Szenátus.

Az öt pályázati összefoglaló után a rektorasszony szólt
néhány szót minden pályázóról. Az első napirendi
pont lezárásaként a Szenátus elfogadta a pályázók
beszámolóját, és szavazatával támogatta kinevezésüket.

A második javaslat a rektor személyére vonatkozott.
A javaslattevő a kinevezés feltételévé kívánta tenni,
hogy rektor csak olyan magyar állampolgárságú oktató lehessen, aki a zenei felsőoktatásban zeneművészeti vagy zenetudományi területen egyetemi tanári
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címet szerzett, valamint hogy nem lehet rektor olyan
személy, aki valamely pártnak tisztségviselője vagy a
pályázatot megelőző tíz éven belül az volt, továbbá
aki ugyanezen időn belül vezető beosztású kormánytisztviselő volt. Miután Szentgyörgyvölgyi László
elmondta, hogy tisztsége miatt nem szavazhat igennel, a Szenátus (egyetlen nem szavazattal) elfogadta
a javaslatot.

Az utolsó pont – amelyet a Szenátus szintén egyhangúlag fogadott el – kimondja, hogy a rektor az egyetemen született szellemi termékek (kiadványok, audiovizuális termékek) felelős kiadója, ezért egyrészt az
azokat megelőző szerződéseknél és a megjelenésnél
egyetértési joggal rendelkezik, másrészt e termékeken
fel kell tüntetni, mint felelős kiadót.

Végül az egyetem (már az új változtatásokat tartalmazó) Szervezeti és Működési Rendjének megszavazása következett. A Szenátus minden tagja elfogadta a szabályzatot, ami után természetesen nem
maradhatott el a felszabadult taps. A rektorasszony
azonban figyelmeztetett: ez az SzMSz-nek még csak
az első része volt, a munka folytatódik. Továbbá
megköszönte a kancellár nyitottságát és munkáját,
aki erre válaszolva megköszönte az SzMR-hez fűzött
érdemi véleményeket, javaslatokat, valamint arról
számolt be, hogy a munkafolyamatot kísérő sok vita
felgyorsította az intézmény megismerését, és nagy
lökést adott további munkájához. Megköszönte a jogi
csapat és a háttérben dolgozók munkáját, és a rektorasszonyhoz csatlakozva kérte a szabályzat létrehozásában segítő bizottság tagjait, fogadják el felkérését
az SzMSz további két részének kialakításában való
közreműködésre. Mivel e két rész jóval szakmaibb, és
elkészítésük kevesebb vitával jár, Szentgyörgyvölgyi
László a következő két ülésre ígérte azokat.

A javaslatok tárgyalása és megszavazása után az SzMRhez írt gazdasági véleményt ismertették, amely szerint
minden rendben van, az új SzMR pedig a jelenlegi
működést veszi alapul, így megvalósítható a költségvetésből.

Az Egyebek napirendi pontban a rektorasszony pótolta
mulasztását, Rövid Andrea, a fenntartó képviselőjének
köszöntését, valamint felszólította a Szenátust, hogy
egy perces néma felállással tisztelegjen a nemrég elhunyt Kobzos Kiss Tamás emléke előtt.

A harmadik érdemi javaslat az évadterv és a művészek
szerződtetésének rektor általi jóváhagyási jogát kívánta rögzíteni. Ezt a Szenátus egyhangúlag elfogadta.

A Szenátus januári üléséről
A januári szenátusi ülések legnagyobb részét hagyományosan az előző évről készült rektori beszámoló
felolvasása teszi ki. A rektorasszony idén tízoldalnyi
szöveget olvasott fel – ebből én csak szemezgetni
fogok –, előtte azonban még átadta Nemes László
Norbertnek egyetemi tanári kinevezését.
A 2015. év különleges volt a Zeneakadémia számára:
ez évben kezdődött az intézmény 140. tanéve, ami
jó okot adott a múlt felidézésére, az ünneplésre.
Új kancellárt kaptunk, kétszer is, sikerült megalkotni
az SzMR-t, nagy személyi változások történtek. Nagy

értékű hangszerbeszerzést bonyolított a Zeneakadémia, amelyből a Bartók Konzi is részesült. A Köztelek
és Semmelweis utcai épületen, valamint a kollégiumon 7, 5,5 és 9 millió forintból elvégezték a szükséges
felújításokat. A Zeneakadémia sikeresen ápolta a már
meglévő kapcsolatokat, és létesített újakat a hallgatók nemzetközi zenei életbe való bekapcsolásáért. A
tavalyihoz képest több mint 10%-kal megnövekedett
az egyetem külföldi hallgatóinak száma. Külföldről neves művészek, vendégprofesszorok érkeztek,
ami szintén nagy lehetőség az itt tanulók számára.
A Kodály Intézet fennállásának 40. évfordulóját ün-
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SZENÁTUS
nepelte, a megnyitón Kodály Zoltánné
is tiszteletét tette. A Liszt Múzeum a
2011-es (Liszt-)évét közelítő bevétellel
zárta az évet, rendezvényeik közül kiemelendő Liszt Ferenc születésnapja,
a Mosonyi-emléknap és Tallián Tibor
könyvének bemutatója. A Könyvtár 2015
márciusában foglalta el ismét helyét a
Liszt Ferenc téri főépületben, és beüzemelte az ex libris rendszert, amelyen
keresztül minden dokumentum és szolgáltatás egy helyen elérhető. A munkatársak a teljes állományt ellenőrizték, a
régi állományt leselejtezték, és újakra
fizettek elő, valamint összkiadásokat,
hangfelvételeket, modern szakirodalmat
szereztek be. A koncertélet is rendkívül
sikeres volt, 2015-ben is kiemelkedően színvonalas rendezvényeknek adott
otthont a Zeneakadémia.
A rektorasszony beszámolóját követően
Szentgyörgyvölgyi László kancellár beszélt
a személyi változásokról. A decemberben
elfogadott SzMR vont maga után változásokat egyes tisztségek megnevezésében,
de a gazdasági, jogi és műszaki igazgatói
posztokon tényleges változás van folyamatban. A gazdasági igazgató felmondott,
a tisztség betöltésére kiírt pályázatnak
pedig már nyertese is van. A jogi igazgatói pályázatra egyetlen érvényes pályázat
sem érkezett be.
A 2016. év Bartók-emlékév lesz, valamint
Kurtág György 90. születésnapját ünnepeljük.
A Szenátus következő ülésének időpontja:
február 9.
Varga Veronika
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Kedves Olvasók! Madárlátta rovatunkat, mely ezúttal nemcsak az
Erasmusra vágyóknak, de az Erasmus-félévüket a Zeneakadémián
töltő vendéghallgatóknak is szól, ebben a hónapban – rendhagyó
módon – angolul olvashatjátok. Fogadjátok szeretettel egy indonéz
származású, mégis Birminghamből hozzánk érkező zeneszerzéshallgató, Wilson Leywantono beszámolóját Budapestről.

Time in Budapest
I am a composer. My name is Wilson Leywantono and I am from
Indonesia. As a participant of the Erasmus Exchange Program
between the Liszt Ferenc Academy of Music and the Birmingham
Conservatoire, I spent a semester in Budapest. I have met many
good teachers and made many good friends over here. Some are
from Belgium, Czech Republic, Finland, Norway, Slovenia, and
even from Japan and Vietnam. It has been really lovely to be able
to meet a diversity of people from around the world. I also made
some Hungarians friends, but since my Hungarian is very poor, it
made it hard to communicate with them.

MADÁRLÁTTA

During my time there, I was studying composition
with Professor Gyula Fekete. He has been inspiring
as a mentor and we still keep in touch. I also got to
know another lovely Professor named Balázs Horváth who teaches music theory in the Academy. He
is very knowledgeable in music and I always enjoyed
his classes and discussion about music. The Academy
itself also offered really great concerts at the main
building (you should always grab the opportunity for
free student tickets when you can). They have to be
booked in advance because there are not many of
them.

to name a few. I had really good fun learning them
and perhaps one can only experience this in Hungary,
correct me if I am wrong.

Perhaps, if you would ask me what is the most unique
class that I have taken, that would be the Hungarian
Folk Dance class and the Historical Dance class. There
is something natural in dance and motion of our body
in reaction to the music that fascinates me in those
classes, especially in the Folk Dance class. We even
had students playing live folk dance music while we
learnt the dances like Széki Csárdás and Széki Négyes

In short, my time at the Academy has been lovely and
inspiring. Even though four months seems long, it felt
very a short time to me. I would love to come back
again. I send all my love to my friends and professors
and to the city of Budapest, till we meet again.

Another important experience I encountered here is
my introduction to Hungarian arts (by Professor Zoltán Körösvölgyi), specifically paintings. I got familiar
with works of M S mester, Károly Ferenczy, László
Fehér, Béla Kondor, Tivadar Csontváry Kosztka (my
personal favourite) etc. Outside of class, there are
many exhibitions that you can visit, like the Hungarian
National Gallery or the Ludwig Museum.

Wilson Leywantono
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KÖNYVTÁR

Nem az keres jól, aki sokat keres!
Aki a pénzhez jutás kérdéseinek filozófiájáról szeretne olvasni, az sajnos rossz helyen jár, jelen írás a
könyvtári dokumentumok keresésével foglalkozik.
Így már talán érthető is a cím, és kiderül, hogy könyvtári értelemben az keres jól, aki keveset keres, mivel
rögtön megtalálja, amire szüksége van.
Bár a könyvtár honlapján elérhető egy keresési segédlet, a könyvtárosok szívesen segítenek, és a Figaro
hasábjain is lehetett találkozni néhány ezzel kapcsolatos tanáccsal, többek számára még mindig az lenne a megnyugtató, ha a könyvtár bevásárlóközpont
jelleggel működne, és minden szabad polcokon lenne
elérhető. Vannak, akik nem a szabad polcot, hanem
a cédulakatalógust hiányolják, mert ami az internetes keresőben fogadja őket, az számukra szokatlan és
bizonytalan. És valóban, én is emlékszem arra a nyirkos téli estére, amikor a szép emlékű Üllői úti épület
e-klubjában vettem egy nagy levegőt, és megkértem
a mellettem ülő hallgatót, hogy tartson nekem továbbképzést a könyvtári keresővel kapcsolatban, mert
megragadtam a katalóguscéduláknál, és nem bírok
el az aleph-fel. Az ilyen kérdéshez vezető vívódást
szeretném megspórolni a kedves olvasóknak azzal,
hogy írok egy rövid, személyes hangvételű útmutatót.
Hogyan keressek?
A konyvtar.lfze.hu címen rögtön a keresőben találjuk
magunkat. Ahhoz, hogy a megtalált dokumentumot
elő is tudjuk magunknak jegyeztetni, be kell jelentkeznünk. Ezt a főmenü alatt, nagyjából középen tehetjük
meg. Itt jön az első csel. A név mezőbe nem a nevet,
vagy az ETR-kódot kell beírni, hanem az olvasójegy alján található vonalkódot, és szintén cseles módon ez
a vonalkód lesz a jelszó is. (Az itt felmerülő kérdésre a
válasz: mindegy, hogy az x kicsi vagy nagy, és az utána
jövő karakter általában 1-es, és nem i.) Ezt követően
indulhat a keresés. Az egyszerű keresésben bármire
kereshetünk, de a kereső így az egyes szavakat keresi,
mindegy milyen minőségben, lehet az szerző, közreadó, cím vagy kiadó. Ha idézőjelbe tesszük, kereshetjük
a szavakat egymás mellett, ha a részletes keresésre

FIGARO | 2016. február

kattintunk, beállíthatjuk, hogy pontosan milyen dokumentumnak szeretnénk utánanézni. Ez nagyban
segíti a találatok pontosságát, érdemes alkalmazni.
A találatok megjelenésekor a cím mellett megjelenő
ikonból tudhatjuk, hogy könyvről, kottáról vagy audiovizuális dokumentumról van szó. A címre kattintva
megjelennek a részletek (kiadó, analitika, kiadás éve,
gerincméret stb.), a Példányok menüpont alatt pedig
látszik, hogy hány darab van belőle, és ebből mennyi
van kölcsönzésben. Ahol a státusz oszlopban nem polcon felirat található, az kölcsönzésben van, mégpedig
az ott jelzett dátumig. Az előjegyzéssel a polcon lévő
kottákat az olvasószolgálatra kérhetjük, a kint lévőket
pedig előjegyzi a rendszer, így azt az éppen használó
olvasó nem tudja meghosszabbítani, az olvasószolgálat pedig e-mailt küld, ha visszaérkezik.
Jó, de mit írjak be, hogy megtaláljam?
Az első javaslatom, hogy keress eredeti nyelven, tehát
magyart magyarul, németet németül, olaszt olaszul.
A németet akkor is érdemes megpróbálni, ha a mű
szerzője vagy címe nem német, mivel a nagynevű német kiadók (Peters, Breitkopf, Bärenreiter, Henle stb.)
általában német leírást adnak a kottákhoz. A második
ötletem, hogy csak annyit írj be a kereső kifejezésből,
ami biztosan benne van. Például, ha „symphonie”-t
írsz, akkor a „symphony” néven futó találatokat nem
hozza ki a kereső. Ilyenkor érdemes a végét lehagyni,
és egy *-ot tenni. Ha partitúrára van szükség, érdemes beírni, hogy „part*”, ha zongorakivonatra, azt,
hogy „klav*”, illetve a hangszereknek is a partitúrában
használatos nevére érdemes keresni. Egy másik gyakori probléma, hogyan keressük az oroszokat eredeti
nyelven. A válasz: latin betűvel, egyszerűsítve. Például
Cajkovskij, Sostakovic, vagy Stravinsky. A címet szintén
így, vagy a nemzetközileg használt változatát (pl.: Sacre
du printemps). Ha megszoktad a régi keresőt, az aleph.
lfze.hu elérhetőségen továbbra is megtalálod. Ha pedig egyikkel sem boldogulsz, bátran kérj segítséget!
Jó találást kívánok!
Uzsaly Bence

VÁJTFÜL

Élesben:
Jézus és az édesanyja

Párkai István (fotó: Zeneakadémia / Felvégi Andrea)
„Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal
nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak
nevezik el.” (Ézs 7,14) És Isten népe egészen addig
várt, míg az Üdvözítő meg nem született a kicsiny
Betlehemben. A keresztény egyház évszázadok óta
évről-évre megünnepli a Megváltóra való várakozást.
December 19-én a Zeneakadémia Nagytermében
tartott adventi koncertjével a Zeneakadémia Alma
Mater kórusa is csatlakozott ehhez az ünnepléshez.
A koncertet Benjamin Britten A Hymn to the Virgin
című kórusműve nyitotta. A darab, melyet a szerző tizenhat évesen komponált, az angol karácsonyi énekekre, az ún. carolokra jellemző váltakozó, angol és latin
nyelvű szövegsorokra épül. Ezt a kvázi responzorikus
stílust emelte ki az osztott kórus, mely váltakozva énekelte a különböző nyelvű szövegrészeket. Bár nálam
létezik második esély, mégiscsak sokat számít, hogy
milyen minőséget ütnek meg egy koncert első hangjai.
A kórus nyomban bizonyságot tett arról, hogy a műsorfüzetben nem pusztán marketingfogásként idéztek

magas színvonalukat magasztaló szólamokat. Gyönyörűen énekelték a művet, ám némi humorral hadd jegyezzem meg, hogy a kórus magyaros angol kiejtése
miatt még sosem éreztem át ilyen mélyen azt, hogy az
angol újlatin nyelv.
Brittent a francia Poulenc Négy karácsonyi motettája
követte. Az első motetta, az O magnum mysterium
nyugodt, meditatív kórusmű, mint ahogy a legtöbb
20. századi O magnum mysterium-feldolgozás, bár
talán ez a legmisztikusabb mind közül. A Poulencművek során kirajzolódtak a kórus erényei: a tisztán
érthető szöveg, és az, hogy mennyire egyszerre mozdulnak. Ez utóbbi különösen a harmadik motettában
mutatkozott meg, amelyben a sok szünet miatt hamar
kiderül, ha nem lélegeznek egyszerre az énekesek.
A kórus azonban tökéletesen egy tömbben szólalt
meg, mintha egy darabból faragták volna. A negyedik motettában egy-két apróbb bizonytalanság ütötte
fel a fejét: a tenor és a szoprán intonációjában véltem
felfedezni kisebb megingásokat. A Poulenc-motettákat
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VÁJTFÜL
a nagynevű Párkai István, a Liszt Ferenc Kamarakórus
alapítója vezényelte.
Poulenc-et követően a kórus levonult, hogy átadja
helyét Ránki Fülöpnek, aki Liszt Ferenc Karácsonyfasorozatából szólaltatta meg az első négy művet zongorán. Olyan volt ez, mint egy négyarcú Liszt-szobor:
négy különböző karaktert villantott fel. A Psallite során
például megbizonyosodtunk arról, hogy Liszt is tudott
rossz műveket írni. Az O heilige Nacht! viszont magán
hordta a kései Liszt-zongoraművekre jellemző letisztultságot. Semmi felesleges csillogás, csupán a tiszta zene, mely szakrális magasságokba emelt. Ahogy
Ránki játszotta, olyan volt, mintha valaki a Nagyterem
pódiumán meditálna a zongoránál. Nincs közönség,
csak a zene és az Isten. Érdekes volt ezt az intimitást
látni és hallani a színpadon. Az In Dulci Jubilóban
Ránki olyan érzékenyen zenélt, mintha közvetlenül
az ujjával hozná létre a hangokat, nem pedig egy billentyűs-ütős mechanika szólaltatná meg a húrokat.
Zárásként az Adeste fideles, az ismert, karácsonykor
a magyar templomokban is időnként felhangzó ének
Liszt-féle feldolgozását hallhattuk, ahol ismét az volt
az érzésem, hogy a mesternek nem a legsikerültebb
alkotásával állunk szemben. Ám még ez sem tudta elfeledtetni azt az örömhírt, hogy Krisztus megszületett.
(Hiszen erről szól az ének szövege.)
A Karácsonyfa-ciklusból kapott ízelítő után az Alma
Mater kórus az Angyalok karát adta elő Liszt Faustjából. Az eleje bizonytalan, szinte blattolás-szerű volt,
ami meglepett a kórus eddigi teljesítménye után
(vagy ez a rész a bukott angyalok kara volt?), a darab
előrehaladtával azonban egyre meggyőzőbben énekeltek. Ezzel a felvezetővel olyan érzésem volt, mintha
bakelit lemezt hallgatnék, amelynek szüksége van 1-2
másodpercre, amíg felveszi a fordulatszámot. A mű
végére viszont addig-addig dagadt az anyag, míg kirobbant, és zenei katarzist hozott létre. Számomra ez volt
a koncert csúcspontja, így ugyanabban a darabban a
mélységet és a magasságot is megjártam.
Morten Lauridsen, amerikai zeneszerző kórusműve,
az O magnum mysterium volt a koncert utolsó előt-
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ti száma. Akiknek nem volt még szerencséjük korábban találkozni Lauridsen műveivel, azokat kiválóan
meggyőzhette ez az alkotás, hogy érdemes további
darabokat is hallgatni tőle. Remek kompozíció, tele finomabbnál finomabb harmóniákkal – valódi csemege
a fülnek; és mindez remek előadásban. A gregorián
responzóriumszöveg eltűnődik a Megváltó megszületésének misztériumán, a csodán, amit egy keresztény apologéta, C. S. Lewis így fogalmazott meg:
„Isten Fia emberré lett, hogy mi Isten gyermekeivé
lehessünk.” A karácsonyi rejtély, hogy vajon miért
szerette Isten annyira az embert, hogy közéjük jöjjön
– és hogy ezt az emberi karriert egy jászolban kezdje, ahol állatok bámulják őt. A műsorfüzet találóan
írja, hogy a kórusműből a „karácsony misztériumának
magasztos békéje sugárzik”. Elvégre egy talányt nem
szoktunk beleharsogni a világba, inkább csendben,
tűnődve mondjuk magunk elé.
Az Alma Mater kórus koncertjét Ottorino Respighi
kantátája, a Lauda per la Natività del Signore zárta.

VÁJTFÜL
Respighi a 19-20. század fordulóján élt olasz zeneszerző és zenetudós. Zenetudósként különösen érdekelte
a 16–18. századi zene, több kompozíciója archaizáló, mint ahogy ez a kantáta is. A szólista Irmai Ayane
lágy, lírai szopránját hallgatva végig úgy éreztem, hogy
hangja a kórus felett lebeg, ami igencsak adekvátnak
tűnt annak fényében, hogy a szoprán az angyal szerepét énekli. A tenornak, Ninh Duc Hoang Longnak erőteljesebb, karakteres hangja volt, így jobban kiemelkedett, és kevésbé olvadt bele a kórusba, mint a szoprán.
A mezzoszoprán, Molnár Anna volt talán a három énekes közül a legmeggyőzőbb. Ha jellemeznem kellene, a
hűvös profi kifejezést használnám. A hűvös alatt nem
az érzelemmentességet értem, hanem azt, hogy tökéletesen kordában tartotta erejét, tartalékolt, majd
épített. A professzionalizmus pedig az egész kiállásában látszott. Tudta, hol a helye, tudta, hogy milyen
kitűnő hangi adottságai vannak, és ez a magabiztosság sugárzott abból, ahogy a színpadon állt. A kantátát
az egyetem hallgatóiból összeállt, triangulummal és
zongorával kiegészült fúvós kamarazenekar kísérte.

Bár egy fúvószenekar esetén az ember lelkileg felkészül némi gikszerre is, a zenekar gyakorlatilag hibamentesen játszott, és a kórus is hozta a koncert során
megszokott színvonalat. A darab halkan, szinte meditálva ér véget, ahogy az angyal bejelenti: megszületett
az Üdvözítő.
Gusztin Rudolf
(Élesben – Az Alma Mater kórus. Zeneakadémia,
Nagyterem. 2015. december 19. 19:30. Műsor: Benjamin Britten: A Hymn to the Virgin; Francis Poulenc:
Négy karácsonyi motetta; Liszt Ferenc: Karácsonyfa
(1–4.); Liszt: Angyalok kara – részlet Goethe Faustjából; Morten Lauridsen: O magnum mysterium;
Ottorino Respighi: Lauda per la Natività del Signore.
Közreműködtek: A Zeneakadémia Alma Mater kórusa,
Somos Csaba, Párkai István (karmester), Irmai Ayane
(szoprán), Molnár Anna (mezzoszoprán), Ninh Duc
Hoang Long (tenor).)

Párkai István, Ránki Fülöp és az Alma Mater kórus (fotó: Zeneakadémia / Felvégi Andrea)
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„A zeneszerzői
munka nem
fotel”

Balogh Máté (fotó: Kérges Máté)

Nehéz eldönteni, hogy diákként vagy tanárként
ismerhetik többen Balogh Máté zeneszerzőt, az őszi
UMZF Zeneszerzőverseny többszörös díjazottját.
Ki így, ki úgy (vagy eddig netán sehogy) – olvassa
szeretettel beszélgetésünket!
Hózsa Zsófia: Még két év sem telt el a zeneakadémiai
diplomád megszerzése óta, és doktoranduszként
máris tanítasz az intézményben. Hogyan élted meg
ezt a gyors váltást?
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Balogh Máté: Sokáig nem sikerült magamban megteremteni azt az érzést, hogy van kompetenciám elmondani valakinek, mi hogyan működik a zenében.
Aztán rájöttem, hogy a feladatom nem is ez, hanem
a kollegiális viszony megteremtése, az oda-vissza
tanulás. A Vuk című rajzfilmben Vuk megkérdezi
Karakot, hogy „Buta vagyok én, Karak?”, és Karak azt
mondja: „Nem vagy buta kis Vuk, csak még keveset
tudsz!”. Idő kell ahhoz, hogy az ember bizonyos tudással rendelkezzen, a kielégítő tudásszintet pedig

PORTRÉ
sohasem lehet elérni. Miután ezt beláttam, megnyugodtam a helyzetemben. Ez jó gyakorlat, és nem csak
a tanításban, hanem abban is, hogyan mélyedjünk
el valamiben, hiszen egy zeneszerző nem ritkán van
rákényszerülve arra, hogy nem zeneszerzői dolgokban elmélyüljön. A tanítás számomra egy intenzív
tanulási folyamat.
HZs: Van valamilyen vezérelved a tanításban?
BM: Legalább annyira barátságos közeget szeretnék teremteni, amilyet a tanáraim teremtettek.
A Zeneszerzés Tanszéken nagy hagyománya van,
hogy a hallgatókat kollégaként kezelik és szólítják is.
Azt tűztem ki vezérelvnek, hogy én is kollegiális
viszonyba kerüljek a tanítványaimmal, és így én is
tanulhatok, hiszen mindenki ismer valamit, amit én
nem. Egy partitúraolvasás-tanítványom nem igazán
akart készülni az óráimra, ezért azt kértem tőle,
hogy hozzon egy olyan Mozart-darabot, amit nem
ismerek. A következő alkalomra hozott is egy K.120
körül jegyzett szimfóniát, ami zseniális. Hihetetlen
tapasztalat volt, azóta is tanulmányozom.
HZs: Sok tantárgyat tanítasz, melyik a kedvenced?
BM: A hangszerelést élvezem a legjobban, mert kiváló csapat jött össze Erasmus-os hallgatókból, akikkel
nagyon hatékony a munka. Erre az órára nekem is
folyamatosan készülnöm kell, ami nagyon inspiratív
számomra. A másik általam nagyon kedvelt tárgy a
partitúraolvasás, amit szerintem nem kezelnek a helyén. Mindenkinek csak fél óra jut hetente, alig lehet
elmélyedni benne. Ezt is azért szeretem, mert nagyon sokat tanultam az órákon. Sokat beszélgetünk az
anyagról, ott is előkerülnek hangszerelési kérdések…
Amikor közeleg a péntek, már tudom, hogy utána
napokig foglalkoztat majd az a rengeteg információ,
ami ott érni fog.
HZs: Nemcsak komponálással és tanítással foglalkozol,
hanem a Hermina Galéria művészeti vezetőjeként is
tevékenykedsz. Kérlek, mesélj erről!

BM: A Hermina Galériát Katona Kálmán, egy korábbi
miniszter hozta létre, hogy fiatal magyar képzőművészeket és zeneszerzőket támogasson. Anyukámmal
való ismeretsége révén lettem én a zenei rész művészeti vezetője. Olyan koncerteket szervezünk, ahol fiatal képzőművészek és zeneszerzők közösen dolgoznak,
például egy zeneműből inspirálódva készít valamit a
képzőművész, vagy fordítva, egy képzőművészeti alkotás ihlet egy darabot. Volt két olyan kiállítás is, ahol
folyamatosan meghallgatható volt az adott darab
magnón vagy mp3-lejátszón. Januárban pedig – az
Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál nyitókoncertjeként
– egy valósan közös projekt készült, hangzó objektumokat, köztük például egy zenére mozgó szobrot
állítottunk ki.
HZs: Úgy tudom, anno a Zeneakadémia mellett
Varsóba is készültél felvételizni. Miért választottad
végül Budapestet?
BM: Elodáztam a döntést, gondoltam, majd választok,
ha mindkét helyre felvettek. Kiderült azonban, hogy
a varsói tanár, akihez készültem, nyugdíjba ment, a
Zeneakadémiára pedig maximális pontszámmal vettek fel. Ez nagyon jó érzéssel töltött el, úgy éreztem,
itt szeretettel várnak. Illetve a felvételin személyesen
megismertem Jeney Zoltánt, ami nagyon kellemes
és meghatározó élmény volt. Mindenkinek ajánlom,
hogy ismerje meg őt, hihetetlenül nagy tudású ember,
és már akkor kollegiálisan viselkedett velem. Utána öt
nagyon hatékony és mély évet töltöttünk el együtt, és
most a Doktori Iskolában is együtt dolgozunk.
HZs: Nem bántad meg a döntésedet? Ugyanezzel a jó
érzéssel gondolsz vissza most is az itt töltött tanulóéveidre és az elért eredményekre?
BM: Igen, nagyon jó érzéssel gondolok rá vissza!
És ha mi, magyarok külföldre megyünk – akár zeneszerzőkként, akár egy mesterkurzus résztvevőiként –,
az a tapasztalatunk, hogy a kelet-európai zeneszerzők
jóval felkészültebbek a nyugat-európaiaknál. A zeneszerzés-tanításban a konzervativizmus igenis jól sül el.
Nálunk leginkább arról szól a stúdium, hogy meg-
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tanulunk különböző stílusokban zenéket imitálni,
minden évben megvan a meghatározott program,
amelynek csúcsa a legmagasabb szintű zeneszerzői
megnyilvánulás, a Bach-kettősfúga. Ezáltal beleivódik
az emberbe a szigorúság, ami a saját munkásságában
felelősségérzetet alakít ki. Nyugat-Európában túl nagy
a szabadosság: mindenki azt csinál, amit akar, mindenkit elfogadnak. Az sem baj, ha valaki nem tud kottát
olvasni, legfeljebb az olyan zenét ír, amiben nem kell
kottával foglalkozni. Pedig az európai zene velejárója,
hogy minden alkotó egy összefüggő vonalon helyezkedik el: lehet tudni, hogy Haydn honnan jön, hogy
Beethoven Haydnből jön, Brahms Beethovenből,
Mahler Brahmsból, és Webernék Mahlerből. Az egész
európai zenetörténetnek van egy kontinuitása, ezért
olyan fontosak ezek a stúdiumok.
HZs: Nagyon sok mesterkurzuson vettél részt a legkülönbözőbb helyszíneken és tanároknál, ott is tapasztaltad ezeket a különbségeket? Milyen meghatározó
élményeid voltak?
BM: Manapság már nincsenek olyan kurzus-élmények, ahol valakinek átformálja az életét egy új technikával való találkozás, hiszen mindent egy perc alatt
megismerhetünk az interneten. Ma inkább a személyes találkozás élményéért megy el az ember egy
mesterkurzusra. Számomra az összes kurzus esetében
ez volt a legtanulságosabb tapasztalat és a leginspirálóbb erő: a zeneszerzővel mint személyiséggel való
találkozás. Hogyan működik egy alkotó mint beszélgetőtárs, hogyan tudok az ő személyiségén keresztül
meglátni valamit, amit eddig csak saját magamon
keresztül láttam. Kurtág például tanulmányaim egyik
legfontosabb része volt, ő a példaképem gyerekkorom óta. Amikor Triesztben tanultam Fabio Niedernél,
olyan dolgokat mondott Kurtágról, ami nekem sosem
jutott eszembe.
HZs: Valóban a végtelen információáramlás korát
éljük, ami kettős hatásával igencsak megosztja a
véleményeket. Te hogyan látod ezt?
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BM: Szerintem ez alapvetően nagyon jó, csak vigyázni kell, nehogy kiöntsük a fürdővízzel a gyereket.
Folyamatosan körforgásban vannak olyan tartalmak,
amelyeknek vagy semleges, vagy romboló hatásuk
van, és nap mint nap, akaratunkon kívül is kénytelenek vagyunk találkozni velük. A folyamat pedig generálja magát: azért jut el az emberekhez valami, mert
már sokan látták. Nagyon sokan csak azért nézték
meg a Gangnam Style-t a YouTube-on, mert hallották, hogy ez a világ legnézettebb videója. Ez az internet veszélye: a széles közönség azt látja a kultúra
részeként, ami valójában távol áll attól, pusztán azért,
mert nagyon sokakhoz eljutott.
HZs: Mi, klasszikus zenészek viszont tisztában vagyunk
vele, hogy a valódi érték egy szűkebb réteg kiváltsága, és naponta küzdünk, hogy tágíthassuk ezt a kört.
A kortárs klasszikus zenére pedig fokozottan igaz ez…
BM: Igen, még a komolyzenészek körében is csak kis
közösség foglalkozik kortárs zenével, és annak is csak
egy része érti meg. Nagyon sok előiskola szükséges
ahhoz, hogy bizonyos műveket befogadjunk. Aki még
nem tanulta meg a fülével tapasztalni Schönberg és
Webern, majd Boulez és Stockhausen zenéjét, az nem
fogja megérteni, hogy Európában azóta milyen zeneszerzői előrelépések voltak. Azt hiszem, az új zene sosem volt sokaké. Mindig más kritérium határozta meg,
ki juthat hozzá, Haydn korában ez például egyfajta
társadalmi rang volt. Schönbergék idején történt egy
váltás, akkor már muszáj volt zenetörténetbe ágyazott füli tapasztalattal rendelkezni ahhoz, hogy befogadható legyen az új zene. De ez igaz az irodalomra
is, ami nagyon fontos ihletforrás számomra: konziban
olvastam először a Fancsikó és Pintát Esterházy Pétertől – semmit sem értettem belőle. Majd elolvastam
Ottlik Iskola a határon című regényét, meg nagyon
sok Kosztolányit, és akkor megértettem. Vagy nézzük a
festészetet: ismerni kell az egész művészettörténet női
ábrázolását, hogy Klimt Nuda Veritas című festményének totalitásával találkozhassunk.

PORTRÉ
HZs: Hiszel abban, hogy egy művel való találkozás során mindenkinek ugyanabban a totalitás-élményben
van része? Célod, hogy a te műveid mindenki számára
ugyanazt az üzenetet közvetítsék?

hogy most bele kellene süppednem a nagy kényelembe. Biztosan nem dolgoznék olyan hatékonyan, vagy
inkább mélyen, ha ettől a díjtól máshogyan látnám
magam. A zeneszerzői munka nem fotel.

BM: Nem, ez nem célom, és nyilvánvalóan nem is
történhet így. Nagyon nehéz megérteni, hogy meddig
tart egy mű, és meddig tart a mű jelentése – erről szól
Gadamer Igazság és módszer című könyve. Sokszor
meglep, hogy ki mit gondol egy-egy művemről. Egyszer egy kórussal, egy templomi Josquin-koncerten
elénekeltük egy avantgárdnak mondható kórusművemet, ami konzervatív füleknek biztosan kicsapná a biztosítékot. Néhány néni volt az egész közönség. A végén
a kórusvezető megkérdezte, hogy mi legyen a ráadás,
és a nénik egyöntetűen az „ősbemutatósat” kérték,
mert ők ilyet még nem hallottak. Még évekkel ezelőtt
eltévedt egy kortárszenei koncertre egy rimaszombati
orvos. Azóta minden koncertemen ott van. Komponálás közben nem gondolom, hogy kiküszöbölhető az
a tapasztalat, ami az adott darab mögött van, de egy
műalkotás nem így működik. Nincs olyan, hogy egyvalamit jelent. Még számomra sem jelent egyvalamit!

HZs: Egy korábbi interjúdban azt mondtad: „Nem az a
lényeg, hogy mit ér el a darabom, hanem, hogy jó-e.”

HZs: Számos sikered közül kiemelkedik a 2015-ös budapesti UMZF Zeneszerzőverseny, ahonnan az első
helyeket és szinte minden lehetséges díjat elhoztál.
Miben változtatta meg ez az elsöprő siker az életed?
BM: Nagyon jólesett a díj, de nekem ez a verseny
elsősorban azt jelentette, hogy elhangzott két nagy
apparátusú darabom, amire nincs lehetősége egy fiatal zeneszerzőnek, mert nyilván nincsen pénze arra,
hogy megfizessen egy zenekart. Törekszem rá, hogy
zeneszerzői munkámat ne másítsa meg az, ha kapok
egy díjat, és nem is hozok szerzői döntést annak érdekében, hogy díjat kapjak. Tolsztoj a Feltámadás
című regényében így jellemez egy moszkvai ügyészt:
„az egyetemen kitűnő volt, díjakat nyert, hatalmas
hírnévnek örvendett, és ennek következtében minden
mértéket felülmúlóan elbutult”. Tehát nem érzem úgy,

BM: Így van! Hogy visszacseng-e az Örökkévalóságban. Ezt valóban így gondolom.
HZs: Mit jelent számodra, hogy visszacseng az örökkévalóságban?
BM: Azt jelenti, hogy nem lett kevesebb a világ attól,
hogy létrehoztam. Dukay Barnabás szerint – most
jelent meg a könyve – olyannyira érzelmetlen a világunk, hogy az embernek tulajdonképpen az a feladata,
hogy minél kevesebbet ártson. Számomra a minél kevesebb ártás az, hogy a zenén keresztül kommunikálok az emberekkel. Kijártam az iskolákat, nagyon sok
zenét meghallgattam, és most utat mutatok nekik, a
fülüknek, mert én tudom, hogy mi a hangok összefüggése. Ők csupán azért tudják kevésbé, mert nem ez a
szakmájuk – én sem tudom, hogyan kell megszerelni
egy gázbojlert. Akkor gondolom jónak a darabot, ha
sikerül az útmutatás, sikerülnek az általam vélt hangi
összefüggések, a forma megmutatása. Ha hangokon
keresztül el tudom mondani, amit nem tudok a számmal, mert az kevésbé kifejező, és nem tudom a gázbojler-javításommal, mert nem értek hozzá. Az avantgárd
azt jelenti, hogy előőrs, aki elöl halad a tapasztalat
útján, azért, hogy másokat terelgessen. Egy alkotás
akkor értékes, ha tanítani tudom vele az embereket,
ha valamilyen gondolatra jutnak általa.
Az interjú a Playliszten jelent meg 2016. január 26-án.
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