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MÁRCIUS 1.  17:00 és 19:00
Az Emerson String Quartet négy tagjának 
párhuzamos kamarakurzusa
Előadóterem (Eugene Drucker), X. terem (Philip 
Setzer), XXIII. terem (Lawrence Dutton), 
X. terem (Paul Watkins)

MÁRCIUS 5.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert: 
Nagy Péter (zongora)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

MÁRCIUS 9.  19:00
A tegnap Zeneakadémiája IV.: Batta András és 
Kovács Sándor előadássorozata
Solti Terem

MÁRCIUS 16.  19:00
Krähling Dániel brácsa diplomakoncertje
Solti Terem

MÁRCIUS 16.  19:30
Szokolay Balázs zongoraestje
Nagyterem

MÁRCIUS 18.  19:30
Takáts Márton zongora diplomakoncertje
Nagyterem

MÁRCIUS 29.  19:00
Kamarazene karnyújtásnyira: 
Szabadi Vilmos, Gustav Rivinius, Gulyás Márta
Solti Terem

MÁRCIUS 29.  19:30
Kokas Dóra cselló diplomakoncertje
Nagyterem

MÁRCIUS 19.  10:00
Karvezető konferencia
Kupolaterem

MÁRCIUS 19.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert: 
Patrick Fayad (zongora)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

MÁRCIUS 26.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert: 
Érdi Tamás (zongora)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

MÁRCIUS 11.  19:00
Élesben – Az ütőhangszerek 
Solti Terem

MÁRCIUS 5.  20:00
A tehetség kötelez: 
Karasszon Eszter kamaraestje
Solti Terem

MÁRCIUS 21.  19:00
Lenner Barnabás klarinét diplomakoncertje  
Solti Terem

MÁRCIUS 9.  19:30
Legendás koncertek V.: Ménesi Gergely 
és a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara
Nagyterem

MÁRCIUS 12.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert: 
Schola Regina kórus
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

MÁRCIUS 3.  19:30
Eufónia Zenekar
Nagyterem

MÁRCIUSI KONCERTEK
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Karvezető konferencia a Zeneakadémián

A Zeneakadémia és a KÓTA közösen rendezi meg a 
Bartók Béla munkásságát középpontba helyező konfe-
renciát és koncertet március 19-én. A Zeneakadémia 
Kupolatermében a megnyitó után többek közt egyete-
münk tanárai és egykori növendékei tartanak előadá-
sokat. A Hollós Máté vezette kerekasztal-beszélgetést 
követően, amelynek témája Bartók és a 21. századi 
zeneszerzés kapcsolata, az Angelica Leánykar (vez.: 
Gráf Zsuzsanna) és a Prelude Vegyeskar (vez.: Kabdebó 
Sándor) ad koncertet. A konferenciához csatlakozva a 
Váci utcai Szent Mihály Templomban 19:30-tól Joseph 
Haydn és Horváth Barnabás egy-egy műve hangzik 
el. A konferencia másnapján, március 20-án rendezik 
meg a Lantos Rezső Karvezető Versenyt, melyre ingye-
nes a belépés.

zeneakademia.hu

Elhunyt Körber Tivadarné A Zeneakadémia Baráti Köre 
ösztöndíj-felhívása

2016. január 24-én, 80 éves korában elhunyt Körber 
Tivadarné (szül. Nagy Mária) zenetanár, a Zeneaka-
démia egykori oktatási szakértője. 1980-ban kezdte 
munkáját az akkori Oktatási Minisztérium Egyetemi és 
Főiskolai Főosztályán. Nagy szerepe volt a hároméves 
zeneiskolai tanárképzés négyévesre való bővítésében, 
a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének újraindí-
tásában, a jazzoktatás főiskolai szintű elindításában, 
valamint más, új szakok alapításában. Minisztériumi 
évei alatt sem vált meg a tanítástól: az ELTE Zenei 
Tanszékén oktatott mintegy húsz éven át kötelező  
zongorát.

2000-ben, több évvel a minisztériumból való nyug-
díjba vonulása után, Falvai Sándor rektor kérte fel a 
Zeneakadémián felsőoktatási szakértői feladatok ellá-
tására. Rengeteg, főként a kreditrendszer bevezetésé-
vel, majd a bolognai átállással kapcsolatos szakanyag, 
tanterv, szabályzat kidolgozása fűződik személyéhez. 
2013-ig a Kreditátviteli Bizottság titkári teendőit is el-
látta, e feladatkörében hallgatóink százainak segített 
gondos odafigyeléssel.

A Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület az egyéni és 
csoportos ösztöndíjpályázatokat évente két alkalom-
mal írja ki, a nyári programokra április 15-ig lehet je-
lentkezni. A pályázatot a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen hallgatói jogviszonyban lévők nyújthatják 
be, indokolt esetben pedig az előkészítő osztályban 
tanuló, kivételes tehetségű hallgatók.

Igényelhető tanulmányi ösztöndíj, egyéni hallgatói 
célok és hallgatói csoportok anyagi támogatása (hazai 
és külföldi mesterkurzusokon, tanulmányutakon való 
részvétel), illetve kérhető ösztöndíj a hallgatók művé-
szi vagy tudományos karrierépítésének támogatására, 
valamint a Zeneakadémia projektjeinek, beruházá-
sainak finanszírozására. A projektek és beruházások 
támogatására elkészített pályázatok beadása folyama-
tos.

A támogatási összeg egyéni elbírálás alapján kerül 
meghatározásra. A bíráló bizottság lehetőség szerint a 
teljes összeget ítéli meg a pályázónak, azonban indo-
kolt esetben részösztöndíj kiadását javasolhatja.

zakbk.hu

Magyar jazzkutatási konferencia

2016. március 11-én, pénteken nagyszabású kon-
ferenciát rendeznek a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban, melyre a Simon Géza 
Gábor által rendezett Képes Magyar Jazztörténet 
című kiállítás keretein belül kerül sor. A tárlat korabe-
li plakátokkal, fényképekkel, szórólapokkal, izgalmas 
hangszerekkel és más kordokumentumokkal gazda-
gon illusztrálja a hazai jazzeseményeket. A műfajban 
való elmélyedést elősegítendő, koncerteket és konfe-
renciát is szerveznek. A délelőtti ülés levezető elnöke 
Binder Károly zongoraművész, tanszékvezető, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense lesz, aki 
később előadást is tart a Zeneakadémia jazz tansza-
kának történetéről. A délután fél háromkor kezdődő,  
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Múzsa-díjjal tüntették ki Szabó Balázst

A magyar kultúra napján, január 22-én vehette át az el-
ismerést Szabó Balázs orgonaművész, a Zeneakadémia 
Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének óraadó 
tanára.

Szabó Balázs 2008-ban kiváló minősítéssel szerzett or-
gonaművész-tanári diplomát a Zeneakadémián. Ezt kö-
vetően Würzburgban, Trossingenben és Rómában tanult 
tovább, 2010-ben pedig megszerezte a Meister der Orgel 
címet. Ezzel párhuzamosan a Vatikán védnöksége alatt álló 
OrganExpert nemzetközi orgonaszakértői képzést is kiváló 
minősítéssel teljesítette. 2011 óta a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem tanára, 2013 óta pedig a budapesti Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában is tanít. Történel-
mi orgonák szakértője, orgonaművészként Európa-szerte 
hangversenyezik, emellett virtuóz játékosa egy manapság 
ritka billentyűs hangszernek, a Mustel-féle mesterharmó-
niumnak.

zeneakademia.hu

A Campus Mundi ösztöndíjai

A Tempus Közalapítvány márciusi és áprilisi határidőkkel 
hirdette meg ösztöndíj-felhívását, három kategóriában. 
Támogatás igényelhető külföldi részképzéshez (elsősor-
ban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére, 
jelentkezési határidő: 2016. március 10.), rövid külföldi 
tanulmányúthoz (jelentkezési határidő: 2016. április 10.), 
illetve külföldi szakmai gyakorlathoz (elsősorban ERAS-
MUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére, jelentke- 
zési határidő: 2016. április 10.).

tka.hu

második ülésszakot Hollós Máté zeneszerző, a Magyar Ze-
neszerzők Szövetségének elnöke vezeti le. Benkó Sándor 
életművét a szervező-házigazda, a Magyar Jazzkutatási 
Társaság alapítója, Simon Géza Gábor méltatja. A konfe-
rencia témái közt szerepel a blues magyarországi jelenléte, 
az improvizáció eredete, a két világháború közti évtizedek 
jazzélete és a roma zenészek szerepe. Az NKA által támoga-
tott konferencia ingyen látogatható. 

mkvm.hu

A február 9-én tartott ülésünkön a napirendi pon-
tokat megelőzően az elhunyt Devich Sándor emlé-
ke előtt tisztelegtünk.

Az első napirendi pontban személyi kérdéseket 
tárgyalt a Szenátus. Öt pályázat érkezett öt kü-
lönböző pozícióra: Fekete Gyula a tudományos és 
nemzetközi rektorhelyettesi tisztségre nyújtotta 
be pályázatát, Dobszay Ágnes, Mohay Miklós, Pé-
teri Lóránt és Eötvös József pedig tanszékvezetői 
pozíciókra. Az öt jelölt egyenként öt percet kapott 
pályázatának ismertetésére. A Szenátus a szavazá-
son mindegyik pályázatot támogatta.

A második napirendi pont az Egyetem Hallgatói 
Követelményrendszerének megbeszélése volt, 
de tárgyalásra nem volt szükség, mert – ahogy a 
rektorasszony elmondta – korábban már minden 
fórumon egyeztették a szabályzatot. A harmadik 
napirendi pontban a Szenátus hét olyan szabály-
zatot helyezett hatályon kívül, amelyek kétszer 
szerepeltek az SzMSz-ben, így a régebbi megfo-
galmazás feleslegessé vált.

Az Egyebek napirendi pontban Czinege Ádám 
kérdésére Lakatos Gergely mb. műszaki igazgató 
elmondta, hogy a gyakorlók működtetését segítő 
új szoftver szeptemberre készül el, addig pedig 
kézzel működtetik a gyakorlást. Lakatos Gergely 
kérte, hogy amennyiben a hallgatók részéről bár-
milyen kérés, észrevétel van a gyakorlási rendszer-
rel kapcsolatban, jelezzék azt a munkatársak felé.

A Szenátus következő ülésének időpontja: 
március 8.

Varga Veronika

A Szenátus 
februári üléséről
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2016. április 16., 20:00. Müpa, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Aki a modern, kortárs 
jazztől nem zárkózik 
el, annak páratlan kon-
certlehetőséget kínál a 
Budapesti Tavaszi Fesz-
tivál. Ebben a folyama-
tosan változó, alakuló és 
igencsak élő műfajban 
vannak olyan zenekarok, 
előadók, zeneszerzők, 
akik jelentősen befolyásolják, meghatározzák egy adott éra stílusát, hang-
zásvilágát, gondolkodásmódját. Bátran állíthatom, hogy a Müpába látoga-
tó Robert Glasper Experiment az egyik ilyen nagy fejezet a mai jazzben.

Az 1978-ban született Robert Glasper alkalmazta azt a receptet, melyet 
sok jazz-zenész és kritikus is a legjobbnak tart, és amelynek lényege, hogy 
a gyökerek ismerete, tiszteletben tartása és rengeteg gyakorlás mellett 
(után) lehet valami újat, mást alkotni. Glasper édesanyja – blues- és jazz-
énekes, valamint az East Wind Baptist Church zenei vezetője – még gyer-
mekként bepillantást engedett Robertnek az amerikai templomi zene, a 
gospel világába, amely a jazz egyik nagy alapköve. A művész első fellépé-
sei is templomokban voltak, rendszeres szolgálatot végzett a baptistáknál, 
a katolikus egyháznál, valamint a hetednapi adventistáknál.

Később a New York-i New School for Jazz and Contemporary Music fa-
lai között ismerkedett össze Bilal Oliverrel, aki bevezette őt a hip-hop 
világába. Glasper nem tagadta meg a múltat, és olyan termékenyen és 
lendületesen nyitott az új felé, hogy sorra követték egymást a koncer-
tek, közreműködések, lemezek. Jelenlegi formációjával, a Robert Glasper 
Experimenttel nemcsak saját zenét játszanak, hanem ismert popsláge-
rek feldolgozásait is, amely jó platform arra, hogy szélesebb rétegekhez  
eljuthasson az az igényes felfogásmód és játékstílus, amelyet képviselnek.

A Mark Colenburg dobos és Derrick Hodge basszusgitáros alkotta ritmus-
szekció amellett, hogy páratlan háttéret és alapot nyújt, teljes értékű ka-
marapartnere a két szólistának. Casey Benjamin szaxofonozik és énekel, 
Robert Glasper pedig zongorázik. Egyszerre ismerős és jövőbemutató, mo-
dern és mainstream jazzkamara az övék. Teljes estés inspiráció.

Vikukel Dániel

Ahogyan egy-egy műjegyzék-
számból, kémiai vagy éppen for-
galmi rendszámból le lehet vonni 
következtetéseket, úgy a raktári 
számok is sejtetnek valamit azok 
számára, akik értik őket. Mielőtt 
fényt derítenék a titokra, hadd 
fejezzem be az előző cikk témáját,  
a keresés fortélyait.

Aki nem barátkozott meg a jelenle-
gi keresőfelülettel, annak a régi ke-
reső, az aleph.lfze.hu van a segítsé-
gére. Ezt a rendszert használják a 
könyvtárosok is, és itt van néhány 
speciális sajátossága a keresésnek.  
Az első rögtön a bejutás. A honlap-
cím beírása után azonnal tudunk 
keresni, de foglalni csak akkor 
lehet, ha a felső menüsorban be-
jelentkeztünk, az új rendszerhez 
hasonlóan itt is az olvasójegy 
vonalkódjának kétszeri beírásá-
val. A kereső mezőt a Primóval 
megegyező módon használhatjuk 
azzal a kivétellel, hogy ha valamit 
rosszul írunk be, nulla találatot 
kapunk, így tényleg csak any-
nyit érdemes beírni, amennyi 
biztos (de legalább négy karak-
tert, és utána kérdőjelet tenni).  
Ez után egy kattintás nem elég, de 
a másodikra már meg is kapjuk a 
találatokat. Vastaggal a raktári 
számot és a kotta jellegét (pl. zkv 
= zongorakivonat) látjuk, ezért 
is érdemes tudni, mi mire jó. A 
részletek furcsa módon akkor 
válnak olvashatóvá, ha a találat 
számára kattintunk. Legörgetve, 

forrás: eastsidefm.org

Robert Glasper Experiment
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az analitikában voltaképpen a tartalomjegyzék talál-
ható, így a nagyobb kötetek tartalmát is meg lehet 
nézni. Az előjegyzéshez a Központi Könyvtár címre 
kell kattintani, és akkor már látjuk, hány darab van 
belőle, és hogy ezek elérhetők-e. Fontos, hogy ak-
kor is előjegyezhetünk egy dokumentumot, ha az 
épp nincs bent a könyvtárban, de csak akkor kapjuk 
meg, ha az olvasó visszahozta. Ha a lejárat dátuma 
rubrikában a Polcon jelzés szerepel, akkor elérhe-
tő az adott dokumentum, ha viszont dátum van ott, 
akkor a megjelölt időpontig kölcsönzésben van.  
Balra, a Kérés gombbal lehet a dokumentumokat elő-
jegyezni, és a következő ablakban beállíthatjuk azt is, 
ha például csak két nap múlva tudunk értük menni. 
Ilyenkor a kikért könyvek vagy kották nem foglalják 
addig a helyet az olvasószolgálaton, és nem áll fenn 
annak a veszélye, hogy visszakerül a raktárba, mire 
odaérünk.

De mit rejtenek a jelzetek? A betűk kiosztásánál a 
tartalom számít, eszerint minősül egy-egy doku-
mentum. Például: K=könyv, Z=kotta, S=összkiadás, 
Sz=szolfézs, BIO=kézikönyvtár az olvasóteremben, 
DISS=szakdolgozat, BTI=régi Semmelweis utcai könyv-
tárból került át, KZZK=Kecskemét, és ott is van. Ezek 
az állomány javát lefedik, de a kutatókönyvtár és a 
hangtár anyagai külön jelzettel vannak ellátva. Az össz-
kiadásokat és szakdolgozatokat a rendszer nem enge-
di előjegyezni, azokat az olvasószolgálaton kell kérni, 
vagy a szabadpolcról kell levenni.

A számoknál pedig (minden diszkréciót félretéve) a 
méret és a kor a lényeg. Bizonyos számok között bi-
zonyos méretű dokumentumok találhatók, számaikat 
pedig folytatólagosan kapják, ahogyan állomány-
ba kerülnek. Az alábbiakban csak a Z jelzetű kották 
számait fejtem ki. 30.000 alatt alapvetően legalább 
A/4-es méretű kották vannak, ez a könyvtár legré-
gebbi állománya, így sok minden muzeális és kevésbé  
lapozásbarát. 30.000-nél a kispartitúrák jönnek, így 

ez a régi állományrész a 40.000-es számnál folytató-
dik, de már lezárt egység, nem szaporodik. 50.000-től 
a kispartitúráknál valamivel nagyobb, de legfeljebb 
25 cm gerincméretű kották következnek, köztük sok 
kóruskotta vagy könyvméretű kiadvány. Az eddigi 
állományok a kispartitúrák kivételével mind az alsó 
raktárban vannak, elektromos mozgatású, tömörrak-
tári polcokon. Az eggyel nagyobb, 70.000-es kották 
viszont a galérián, jobbra, a kispartitúrák mellett talál-
hatóak. Ezek valamivel kisebbek az A/4-es méretnél, 
jellemzően zongorakivonatok vagy kamaraművek par-
titúrái. A galéria bal oldalán végig a 100.000-es kották 
vannak, ezek az A/4-es vagy annál valamivel nagyobb  
dokumentumok. Itt lehet megtalálni a vezénylő par-
titúrákat, szólamokkal ellátott kamaraműveket, va-
lamint az urtext-kötetek nagy részét. Bár néha hasz-
nált kotta is kerül az állományba (pl. hagyatékból), de 
alapvetően itt keresendők az újabb kották. Azért is 
érdemes felső raktári kottát kérni, mert ott a polcok 
közvetlenül hozzáférhetőek a raktárosok számára, így 
általában az ottani kérések gyorsabban leérkeznek az 
olvasószolgálatra. Most már talán érthető az is, hogy 
miért nem mehetnek fel az olvasók a galériára: mert 
ott csak azonos méretű, számsorrendbe rakott kot-
tákat találnának, melyek között semmilyen ABC rend 
vagy tematikus összefüggés nincs, bármi lehet bármi 
mellett. Csak annyi a kapocs, hogy azonos méretűek, 
és egymás után kerültek a könyvtárba. A Z-jelzeten 
belül már csak a 150.000-es és 160.000-es számú 
kották vannak, ezek a legnagyobb méretű partitúrák,  
főleg kortárszene, gerincméretük akár 85 cm is lehet.

Remélem, sikerült némi jelentést adni az idegen kere-
sőfelületeknek és raktári számoknak, és egyre keve-
sebbeket fognak eltántorítani a nyomtatott dokumen-
tumok személyes kézbevételétől a virtuális megtalálás 
kihívásai!

Uzsaly Bence

A raktári számok misztikája
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Március 15-ig várja még az érdeklődőket a Gateway 
to Space című kiállítás a Millenárison. Az idei év egyik 
legnagyobb szenzációjának kikiáltott esemény a NASA 
és az űrrepülés lélegzetelállító történetét mutatja be, 
végigvezetve a látogatókat az eseménydús 20. szá-
zad legizgalmasabb tudományos kalandján, a Holdra 
szállástól a naprendszer határainak feltérképezéséig.  
A kiállításon betekinthetünk a rakétaépítés titkaiba, az 
űrhajósok kiképzésébe és mindennapjaiba, vagy akár 
a Földön kívüli élet kihívásaiba. A vállalkozó kedvűek 
még asztronauta képességeiket is próbára tehetik 
régebbi kiképzéseken használt szimulátorok segítsé-
gével. Az már szinte csak mellékes információ, hogy 
a Brüsszelből áthozott, mintegy 3000 négyzetméter-
nyi területet elfoglaló űrkiállítás a világ legnagyobb 
ilyen jellegű gyűjteménye (és természetesen minden  
űr-rajongó aktuális paradicsoma). Egyszóval: aki még 
nem tette meg, éljen most a lehetőséggel, és látogas-
son el két gyakorlás között a Millenárisba, a hónap 
közepéig.

A Nemzeti Színházban mutatják be március 20-án ez-
zel a címmel Bertold Brecht darabját. Személyes hang-
vételű mű, mely az emberi kíváncsiságot viszi színpad-
ra, és tart ezáltal tükröt közönségének. Galilei tetteit a 
visszatérő „tudnom kell” gondolat vezérli. Ez a gondo-
lat kergeti abba a tudóst, hogy az inkvizíció tiltása el-
lenére is kísérletezésbe fogjon, és bebizonyítsa: igenis 
a Föld forog a Nap körül. A kutatás gyötrelmes öröme, 
a kételkedés és kudarcok közé süllyedt hétköznapok, 
csalások, ravaszkodások és az ezekkel való szembené-
zés kijózanító kellemetlensége teszi személyessé a da-
rabot. Brecht elsősorban 1938–1943 között, több éven 
át dolgozott művén, melyen utoljára a Hirosimában 

Ismét március, ismét tavasz. Igyekszem nem dobálózni újjászületés és rügyező növények témakörű közhelyek-
kel, de el kell ismerni, hogy az egyre hosszabbodó nappalok és a (remélhetőleg) egyre kevésbé fagyos időjárás 
mindannyiunk kedvét feljavítja kicsit. És akkor a tavaszi szünet jótékony hatásaival még nem is számoltunk. 
Ha nincs ötletetek, hogy mire használnátok ezt a jókedv-túltengést és a hónapvégi napsütéses szabadidőt, itt 
találhattok néhány izgalmas programajánlatot.

Űrutazás Budapesten

Galilei élete

történtek után változtatott. A színdarab végén Galilei 
a tanítványaival folytatott beszélgetésében rákérdez a 
„tudnom kell” következményeire, a tudósok felelőssé-
gére, mely olykor keretek közé szorítja (vagy kellene, 
hogy szorítsa) a csapongó kíváncsiságot. A darabíró – 
ahogy magát nevezte Brecht – szokatlan szemszögből 
vizsgálja műveiben a megszokottat, és rákényszeríti 
közönségét, hogy kételkedjen mindabban, amit eddig 
természetesnek gondolt. A bemutatót Zsótér Sándor 
rendező jegyzi, akinek az eddigi legtöbb Brecht-darab 
színpadra vitele köszönhető Magyarországon.

Lakatos Zsuzsa
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Az özvegy Paul Kromberger egy nap véletlenül bele-
botlik az interneten egy fotóba, és ettől a pillanattól 
élete – lányáéval, Sophie-éval együtt – már sosem le-
het a régi. A képen Caterina Fabiani amerikai opera-
énekesnő látható, a hölgy viszont kiköpött mása Paul 
sok évvel azelőtt elhunyt feleségének, Evelynnek. Mi-
után Sophie hiába könyörög apjának, hogy hagyjon fel 
új keletű megszállottságával, a lány elindul New York-
ba, hogy megtalálja a titokzatos nőt, és bizonyosságot 
nyerjen apja számára. A film a német mozikban már 
sikert aratott, itthon március 17-től látható.

Az igaz történet alapján készült filmben Párizs egyik 
etnikailag meglehetősen vegyes kerületében egy ta-
nár egyszer csak azzal a feladattal áll diákjai elé, hogy 
vizsgálják meg a holokauszt történéseit – mégpedig 
elsősorban a fiatalokra gyakorolt hatásait. A történet 
követi, ahogy egy tipikus gimnáziumi osztály teljesen 
közömbös tagjait lassan megérintik az emberi tragédi-
ák, nyitottabbak lesznek társaikkal szemben, és az ad-
dig osztályon belül is feszült etnikai helyzet feloldódik. 
Az Emlékek őrzőit a magyar mozikban március 31-től 
lehet megtekinteni.

Benkő Minka

Elcserélt világ Emlékek őrzői

Az emberre semmi sem veszélyesebb, mint saját érzel-
mei, félelmei. Minek tehát krimit írni, ha romantikus 
komédiát is lehet? Shakespeare örökérvényű vígjáté-
kában nyolcan keresik a szerelmet, boldogságot, az 
élet értelmét – az ardeni erdőben. Akik pedig éppen 
nem ezzel vannak elfoglalva, azok ma ritkán hallható 
nyelvi sziporkával viccelődnek egymással. Mindezt 
Nádasdy Ádám új, fiatalos fordításában élvezhetjük 
a Katona Kamrájában olyan remek színészek előadá-
sában, mint Fekete Ernő, Ónodi Eszter vagy Keresztes  
Tamás. „Remek bolond. Eddig ilyen céges karácsonyo-

Ahogy tetszik

kat csinált. Szerinte nincs olyan nő, aki csak szép és fi-
atal, mert annyi ész mindig szorult belé, hogy tudja ezt 
magáról. Kedves, nem? Az agya egy láda, amiből hol 
egy golfütőt húz elő, hol egy vízibiciklit. Indokolatlan 
gumikacsát, vadászkést, kényszerzubbonyt, jojót, fém-
detektoros biztonsági kaput, lángszórót, aknavetőt, 
dinnyés rágót, citromos szúnyogriasztót, más néven 
»Szukut«. Mikor nem nézünk oda, egyenként átcsem-
pészi a gondolatait a mi agyunkba. Én is szeretnék bo-
lond lenni. Kérek egy lila kényszerzubbonyt. Olyan di-
vatos lenne!” Előadások: március 17., 18., 19., 20., 23.

Emlékek őrzői
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Jó pap holtig tanul – tartja a mondás. Mi a helyzet 
az egyházzenészekkel? Február másodikán – születé-
sének 81. évfordulója alkalmából – Dobszay Lászlót 
ünnepelte az Egyházzene Tanszék. A Régi Zeneaka-
démia Dísztermében egy három részből álló emlék-
konferencián vehettek részt az érdeklődők, melyen 
a tanszak volt növendékei számoltak be egyházzenei 
tevékenységeikről.

Mivel elsőévesként még épphogy csak belecsöppen-
tem az egyetem egyházzenészeinek világába, számom-
ra meglepő és egyben bátorító volt az a sok tanúságté-
tel, ami elhangzott ezen a keddi napon. Jó volt látni és 
hallani, hogy milyen szerteágazó lehetőségeket nyújt 
a képzés, s hogy az előttünk járó generáció hogyan 
boldogul az itt szerzett diplomájával. Sokan képekkel 
és videókkal is szemléltették a beszédjüket, melyek  
még érdekesebbé, változatosabbá tették a délutánt.

A konferenciát Varga László atya (az OMCE közpon-
ti igazgatója, a váci székesegyház karnagya) nyitotta 
meg. Arra tanított minket, hogy legyünk hálásak Tanár 
úr munkásságáért, a tanszékért, az egyházzenészsé-
gért.

A nyitó szekció első előadójától megtudhattuk, ho-
gyan lehet a zsolozsma egyes imaórái segítségével 
egy iskolai közösséget formálni, építeni: megállapítá-
sa szerint a közös éneklés arra ösztönzi a fiatalokat, 
hogy egymásra hangolódjanak, a nagyobbak segítsék 
a kisebbeket, és kiegyensúlyozódjanak az esetlegesen 
fellépő vetélkedések. Értesültünk arról, hogy a kato-
likus fiúgimnáziumokban, kollégiumokban bizony ne-
héz lehet a zenét megszerettetni a kamasz srácokkal, 
de akiknek egyszer kinyílik rá a fülük (szívük), azoknak 
aztán nagy örömük telik a muzsikálásban, és értük 
megéri akár külön foglalkozásokat is indítani az okta-
tás keretein belül (például szakköröket, különórákat). 
A szünet után kitekintettünk Debrecen, Miskolc, 
Nyíregyháza és Nagyvárad egyházzenei helyzetére.  
Az említett városokban főként a református volt ze-
neakadémisták sikereit figyelhettük meg: hallhattunk 
négy sikertörténetet a tanszék képzésének tükrében, 

és informálódtunk a 
Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Ka-
rának egyházzenész 
oktatásáról. Öröm 
volt megtudni azt 
is, hogy van élet 
a határokon kívül:  
Erdélyben az egyik 
régi hallgató lét-
rehozott egy gre-
gorián scholát, 
megalapította a Mic-
hael Haydn Kama-

rakórust, és állítása szerint munkásságának nyomán 
Nagyváradon is pezseg az egyházzenei élet, melynek 
alapjait itt szerezte, Dobszay tanár úrtól és kollégáitól.

A harmadik, egyben utolsó blokk előadói szintén 
érdekes elbeszélésekkel készültek nekünk. Választ 
kaphattunk arra a kérdésre, hogy milyen izgalmakkal 
járhat egy kottagrafika megszerkesztése gregorián 
dallamok átírásakor. Hallhattunk egy, a szétap rózott 
kántorképzésről szóló kritikát, amely a minőségi kán-
toroktatás igényét hangsúlyozta és ösztönözte, va-
lamint a testvérintézményünknek mondható Eötvös 
Loránd Tudományegyetem egyik tanára mesélt arról, 
hogyan lehet náluk a tanulmányokba becsempészni az 
egyházzene oktatását, és hogyan vesz ez részt a mű-
vészetekben (kóruséneklésben) és a tudományokban  
(kutatások, kutatócsoportok).

A konferenciát Hafenscher Károly evangélikus lelkész 
zárta le, aki noha nem tanult a tanszéken, sok szál-
lal kötődik hozzá. Szerinte az egyházzenészek egy 
különleges értékhálózat tagjai, amelynek alakítása, 
kutatása folyamatosan változik az ő munkáik alap-
ján. Egyfajta papok is a maguk módján, hiszen nekik 
is van missziójuk, csak nem szóban, hanem zenében.  
„S vannak, akik eltávoztak közülünk, példás munkás-
ságot hagyva maguk után, mi azonban itt vagyunk, és  
míg élünk, tanulunk.”

Déri Borbála

„Mi itt vagyunk, és tanulunk”

Dobszay László 
(forrás: epa.oszk.hu)
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Esterházy Pál Harmonia caelestis című, 55 tételes 
zeneműve 1711-ben jelent meg Bécsben. Bár vita 
tárgyát képezi, hogy pontosan mennyi a sokoldalú 
nádor alkotása és mennyi a muzsikus famulusaié, 
ahhoz kétség sem férhet, hogy a magyar barokk 
zene olyan zenetörténeti jelentőségű alkotásáról 
beszélhetünk, amely beemelte Magyarországot  
az európai zenei életbe.

A 2015 nyarán alakult zenekar névválasztása tuda-
tosan utal a „Mennyei Harmóniára”. Az együttes 
két állandó tagja és művészeti vezetője, Tóth-Vajna 
Zsombor (csembaló, menedzsment) és Tóth-Vajna 
Gergely (karvezetés, menedzsment), Esterházy nádor 
szerteágazó munkássága és példája előtti tisztelgés-
nek szánta a névadást. Ez a fajta sokrétűség az ikrek 
tevékenységében is megfigyelhető: a zenei hivatás 
mellett – mindketten orgona szakon diplomáztak, 
majd Zsombor csembaló szakon is – orvosi egyete-
met végeztek, Zsombor kutatóorvosként, Gergely 
gyerekorvosként praktizál. Koncertjeiken, ahol legin-
kább barokk és klasszikus zenét játszanak, szívesen  
szólaltatják meg a kötet darabjait.

Az együttes megalakulásában meghatározó élményt 
jelentett Zsombor amszterdami zeneakadémián foly-
tatott billentyűs mesterképzése, mivel az egyetemen 
működik a világ egyik legnagyobb régizene tanszaka. 
A diplomakoncertet követően fogalmazódott meg 
bennük a vágy, hogy létrehozzanak egy külföldi és 
magyar fiatalokból álló együttest, mellyel a La femme 
magazin 50 tehetséges magyar fiatalt – köztük Ger-
gelyt és Zsombort is – felkaroló mentorprogramja 
által szerzett tapasztalataikat is könnyebben tudják 
majd hasznosítani. A programban Zsombor mento-
raként Lőrinczy György, az Operettszínház igazgatója 
zenei együttesek elindításában, menedzselésében és  
koncertszervezésében nyújtott szakmai segítséget.

Az együttesnek a művészeti vezetőkön kívül nincsenek 
állandó tagjai, az éppen szükséges műsortól, elkép-

zelésektől függően állnak össze egy-egy produkcióra.  
A koncerttervezésnél, a darabok kiválasztásánál tö-
rekednek arra, hogy minél szélesebb rétegeket szó-
lítsanak meg, és olyanokhoz is közelebb hozzák a 
klasszikus zenét, akik nem tartoznak a rendszeres 
koncertlátogatók táborához. Megfelelő igényesség-
gel válogatnak kisebb szerzők művei közül. Gergely 
zenetörténeti ismertetőket is tart, ő a karmester,  
Zsombor pedig csembalón játszik. Koncertjeiken nem-
csak a zeneszerző és a mű közötti kapcsolatot tárják 
fel, de törekednek arra is, hogy a zenészeket és a da-
rabokhoz való viszonyukat is megismerje a közönség. 
Korhű hangszereiken igyekeznek minél hitelesebb 
forrásból, autentikusan megszólaltatni a darabokat.  
Arra pedig, hogy mit is jelent autentikusan zenélni, 
és hogyan próbálják mindezt megvalósítani a gya-
korlatban, egyszerű választ kaptam: ha megfelelő 
tudásanyaggal rendelkezik az ember a régizenéről, 
olvasott, ismeri a díszítésmódokat és van zenei érzé-
ke, el tudja dönteni mi az, amit autentikusnak gondol,  
és mit engedhet meg magának.

Az együttes, annak ellenére, hogy a közelmúltban 
alakult, máris intenzíven tervez és készül kitűzött kon-
certjeire, valamint elkészítette első demó-felvételét is. 
Fontos fellépéseik között tarthatjuk számon februári 
koncertjüket, ahol Kállay Katalin, Szebényi Katalin és 
Belovári Beatrix közreműködésével szólaltatták meg 
Händel op. 1-es darabjait.

Terveik között szerepel egy projekt a kapolcsi Művé-
szetek Völgyében, melyre olasz kora barokk dara-
bokkal készülnek. Első nagyobb apparátusú fellépé-
sük egy májusi énekes diplomakoncerten lesz, ahol 
Purcell, Rameau és Mozart zenéi csendülnek fel; 
emellett, a Legbüszkébb Apa címen a Bach fiúk szim-
fonikus és kamarazenéjével is találkozhat a közönség a  
Harmonia Caelestis együttes előadásában.

Bőke Gabriella

Harmonia Caelestis
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2015 őszén emlékeztünk meg 
Bartók Béla halálának 70. 
évfordulójáról – ami egyben 
a szerzői jogdíjak lejártát is 
jelentette –, idén tavasszal 
pedig a zeneszerző születésé-
nek 135. jubileumát ünnepel-
jük. Bár rovatunkban számos 
alkalommal szerepeltek már 
Bartókhoz kapcsolódó törté-
netek, melyek részben magá-
tól a zeneszerzőtől, részben 
mások visszaemlékezéseiből 
származtak, az anekdotakincs 
tartalékai korántsem apadtak 
még ki. Márciusi Múltidé-
zőnkben Kristóf Károly, a 20. 
századot végigélt újságíró Bar-
tókhoz kapcsolódó cikkeiből 
válogattunk.

Ozsvárt Viktória

hallgatót az intézet növendékei sorából kizárjuk.”  
A növendék tanára nem más volt, mint Bartók, a 
radikális intézkedést kiváltó ok pedig a mai viszo-
nyok között banálisnak tűnik. Maleczky Bianka, az 
ének tanszak tanárnője beszólt a Zeneakadémia  
portásfülkéjébe:
– Nincs itt senki?
Az egyik ott tartózkodó növendék kéretlenül is vála-
szolt:
– De mi itt vagyunk!
A tanárnőnek se kellett több:
– Milyen kekk válasz ez? Maguk kicsodák?
– Kihez van szerencsénk? – folytatódott az ártatlan pi-
maszkodás.
– Maleczky Bianka tanárnő vagyok!
A tanárnő az esetet az igazgatóságnak jelentette. Fel-
függesztették a növendék tanulási jogát, kitiltották az 
épületből, majd a tárgyalás eredményeképpen kizár-
ták a Zeneakadémia növendékeinek sorából. A kizárás 
következményeképpen az épületben rendezett hang-
versenyeken nemcsak a közreműködését nem enge-

Chelemen Paula karikatúrája

Hosszú évek tapasztalatai alapján Bartók megtanult 
óvatosan bánni az újságírókkal. Egy alkalommal Kristóf 
Károly kereste fel a zeneszerzőt, aki még a megszokott-
nál is tartózkodóbban viselkedett:
– Nem állok szóba újságírókkal…
– Mi történt, tanár úr?
Bartók ekkor az asztalról fölvett egy újságot, a Hétfői 
Napló legfrissebb példányát, és mondandója bizonyí-
tékaként Kristóf kezébe nyomta:
– Tessék… olvassa… Tegnap a Keleti pályaudvar mel-
letti 72. számú postahivatalban volt dolgom. Visz-
szafelé jövet a Baross téren fel akarok szállni a 46-os 
villamosra, amikor megszólít valaki. Azt mondja, hogy 
ő a Hétfői Napló munkatársa. Az iránt érdeklődött, 
mikor utazom legközelebb külföldre. Megmondtam.  
És most nézze… Azt írja: „Beszélgetés Bartók Bélával a 
bécsi gyors lépcsőjén…”

1925 februárjában nagy port vert fel az alábbi hír: 
„Tudomására hozom az intézet [ti.: a Zeneakadémia] 
növendékeinek, hogy W. I. IV. akadémiai-osztályú 
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délyezték, de a koncerteken a közönség soraiban sem 
vehetett többé részt. Maleczky Bianka helyénvalónak 
tartotta az intézkedéseket: „Úgy érzem, van valami a 
levegőben, mely a mai fiatalságot ilyen károsan meg-
változtatja.”
A kicsapott növendék Bartók ajánlásával a bécsi 
Musikhochschulén folytathatta tanulmányait.

Szintén 1925-ből származik az az interjú, melyet Kris-
tóf Károly az akkor 83 esztendős Mihalovich Ödönnel, 
a Zeneakadémia volt igazgatójával készített. Többek 
között szóba került a zenekultúra helyzete és a fiatal 
zeneszerzők munkássága is. A szanatórium kertjé-
ben üldögélve Mihalovich a következő gondolatokat  
fejtette ki Bartók kapcsán:
– Hát ő tehetséges ember volna, de ferde utakon, a 
hangzavarok értelmetlen világában jár. Évtizedekkel 
ezelőtt, amikor még igazgatója voltam a Zeneakadémi-
ának, felhívtam egyszer Bartók Bélát, aki az intézetnek 
egyik legtehetségesebb növendéke volt és igazgatói 
szobámban le akartam téríteni arról a lehetetlen útról, 
amelyre már akkor rálépett. Mondtam neki: „Nézze, 
maga tehetséges fiatalember, miért ír olyan lehetet-
len műveket? Mondja, hát nem lenne jobb rendes 
dolgokkal foglalkozni?” Bartók némán és komolyan 
állt előttem, aztán így szólt: „Talán operetteket írjak, 
igazgató úr?” „Operetteket?” – válaszoltam, – „ahhoz 
maga nem ért fiam, mert az operettekhez melódiákra 
és zenei invencióra van szükség, aminek pedig magá-
nál még a nyoma sincs meg.” Hát nem volt igazam?

Európai körútjáról hazatérve Bartók Az Est című újság-
nak számolt be többek között oroszországi tapasztala-
tairól:
– Az orosz komponisták közül senkivel sem találkoz-
tam Moszkvában vagy Szentpétervárott. Annál több 
zenetudóst ismertem meg, aki [sic!] az ottani két in-
tézetben kiváló és önzetlen munkát végeznek. Nagyon 
sokan érdeklődtek, hogy Magyarországon miként 
fogadják és kultiválják az orosz muzsikát. Mondtam, 
hogy nálunk Stravinsky a legjobban elismert modern 
orosz zeneszerző. Az oroszok így feleltek:
– „Stravinsky? Ő nem orosz…!”

Pablo Casals 1930-ban Budapesten a Vigadóban adott 
koncertet. A programon szerepelt Bartók rapszódiája 
is. A szünetben a zeneszerző bement Casalshoz, aki ott 
helyben eljátszotta neki a művet.
– Nincs benne hiba? Van valami különös kívánsága? – 
kérdezte Bartóktól.
– Nincs semmi. Így nagyon jó.
– Akkor kint is így játszom…
Valóban, a színpadon is ugyanúgy játszott. A tomboló 
siker nem maradt el. Az eseményről felvétel is készült, 
ráadásul igen ritka pillanatot kapott el a fényképész: 
Bartók Béla mosolyog.

Végül egy külföldi interjúnak Az Estben megjelent, 
magyarra fordított változatából néhány mondat,  
avagy kérdezz-felelek Bartók Bélával:

– Operát nem ír?
– Nem. Minek?

– Mi a zene jövője?
– Ezt nem tudom megmondani, mert nem vagyok jós.

– Hogyan dolgoztak a népzenegyűjtések alkalmával?
– Ceruzával és papírral. Helyenkint nehezen ment. 
A legkönnyebb dolgunk az araboknál volt. Ott a sejk 
megparancsolta embereinek: „énekeljetek!”. És ők 
énekeltek.

– Moziba jár-e?
– Nem szoktam. Csak néha külföldön, ha éppen nem 
tudom, mit csináljak egy-két órán át, elmegyek mozi-
ba.

Forrás: Kristóf Károly: Beszélgetések Bartók Bélával. 
Budapest: Zeneműkiadó, 1957.
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Varga Oszkár és Borbély László (fotó: Zeneakadémia / Fazekas István)

A tehetség kötelez sorozat koncertjein való fellépé-
si lehetőséget a Zeneakadémia legtehetségesebb 
hangszeresei kapják, ám az elfogadhatatlan, hogy egy  
zongorista kamarapartnert a műsorfüzet csupán köz-
reműködőként említsen. A műsorban helyet kapott 
három nagy lélegzetvételű hegedű-zongoraszonáta, 
melyekben a zongora teljesen egyenrangú partner-
ként van jelen. A koncert folyamán a hallgatóság 
meggyőződhetett róla, hogy a plakáton megjelenő 
szólisztikusság nem terjed ki a színpadra. Annak el-
lenére, hogy első alkalommal koncerteztek együtt,  
az estét végig a két művész – Varga Oszkár és Borbély 
László – páratlan együttműködése jellemezte.

A nyitószámként felcsendülő Mozart-szonáta jelen-
tette számomra a koncert gyenge pontját. A hang- 
verseny utáni pódiumbeszélgetésen Varga elmondta, 
hogy szereti az orosz hegedűiskolát, a múlt századi 
nagy orosz hegedűsöket, és próbálja őket követni.  
Nos, ez sikerül. Hallhatóan sikerül. Azonban kérdés, 
vajon Mozart-játék esetén jó-e ez az út. Véleményem 
szerint határozottan nem. Hiába a dallamívek szép 
formálása, ha a forték kifejezetten durván, erősza-
kosan hatnak, a spiccatók pedig karcosan szólnak, 
főként a két szélső tételben. A lassú tételben (jelle-
gének is köszönhetően) ezek a hatások nem bántot-
tak, ám a zene áradó szépsége nem tudott úgy rabul  
ejteni, ahogy vártam.

Kérdések közt
Varga Oszkár február 11-i hegedűestje nyitotta A tehetség kötelez tavaszi sorozatát. A félév során újabb négy 
növendék vagy együttes kap előkelő koncertlehetőséget a Solti Teremben.
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A Webern-mű (vagy inkább ciklus) remek választás 
volt. Nagyszerűen áthangolta a közönség fülét, nyi-
tottá tett az est további programpontjaira, miközben 
meggyőződhettünk az előadók remek technikai fel-
készültségéről is, hiszen a szerző egészen elképesztő 
kihívások elé állította őket. Ennek ellenére az előadás 
végig zenei élményt nyújtott, nem csapott át cirkuszi 
mutatványba.

Webern után attacca következett a Brahms-szonáta. 
Ez jó ötletnek tűnt, ám rosszul sült el, mivel a megza-
varodott közönség az első tétel után kezdett tapsolni. 
Az előző mű meghökkentőségét közvetlenül követően 
jólesett a szenvedélyes dallamosság. Talán itt érez-
hettük igazán először, amire már korábban utaltam:  
mennyire összeszokottnak hatott a két muzsikus.

A második részben három népzenei ihletésű, más-
más világot bemutató, táncos darabot hallottunk. 
Bartók 1. rapszódiája volt számomra az est csúcspont-
ja. Úgy gondolom, ezt a művet – különösen ebben a 
zongora-hegedű változatban – többféle módon le-
het jól játszani. Ez most nem a táncházas, a ritmikát 
hangsúlyozó interpretáció volt, hanem a klasszikus, 
a Szigeti és Bartók által képviselt előadói megköze-
lítés. Persze ebben az előadásban is igen hatásos a 
Lassú, a Maros és Torda megyéből való román nép-
zenei elemeket tartalmazó verbunk, a Friss előadása 
viszont, felszabadult lakodalmas virtuozitás helyett,  
inkább az analizálást, a teljes zenei anyag láttatását 
helyezi előtérbe.

Ugyanezt a koncepciót éreztem a Manuel de Falla-
szvit átiratában, ám annak két gyors tételében jólesett 
volna egy – talán túlzottan is – felszabadult, bővérű, 
spanyolos, kevésbé észrevehetően kontrollált elő-
adásmód.

A Janáček-szonátának viszont minden pillanatát él-
veztem. A szerzőnek ez viszonylag késői darabja. Első 
változatával az 1. világháború kitörésének évében, 
1914-ben készült el, majd később átírta. 1921-ben 
mutatták be a végleges verziót, amely kétségtelenül 
remekmű. Janáček, aki a morva népzene aposto-
la, ebben a darabban nem csupán népének zenéjét 
dolgozta fel, a lassú tételbe a Monarchia időszaká-
nak populáris zenéjét, egy korabeli slágert is bele-
szőtt. A darab előadása (is) élmény volt. A hosszú 
program végén (a Falla–Kochanski átiratból való  
ráadás szám előtt) feltettem magamnak a költői 
kérdést: nem lett volna-e teljes értékű a koncert a  
Mozart-szonáta nélkül is?

Sziklai Sára Bíbor

(A tehetség kötelez – Varga Oszkár hegedűestje.  
Zeneakadémia, Solti Terem. 2016. február 11. 19.00. 
Műsor: Mozart: B-dúr hegedű-zongoraszonáta (K. 
454); Webern: Négy darab hegedűre és zongorára, 
op. 7; Brahms: G-dúr hegedű-zongoraszonáta, op. 78; 
Bartók: 1. rapszódia (BB 94); Manuel de Falla: Suite 
Populaire Espagnole (Paul Kochanski átirata); Janáček: 
Hegedű-zongoraszonáta. Km.: Varga Oszkár (hegedű), 
Borbély László (zongora).)

Liszt egyes kései művei már olyan megdöbbentőek 
voltak, hogy sem Liszt, sem tanítványai nem merték 
a nyilvánosság elé tárni őket. A mester nem is enged-
te tanítványainak, hogy játsszák ezeket a műveket, 
mert félt attól, hogy ez negatívan befolyásolná kar-
rierjüket. Hugo Mansfeldt, Liszt egyik tanítványának 
beszámolója szerint miután Liszt eljátszotta egy szűk 
tanítványi körnek a Hangnem nélküli bagatellt, néma 

csend követte a darabot, a lelkesedésnek semmi nyo-
ma nem mutatkozott. Bár mi már azóta túl vagyunk 
a 20. századon, egyes kései Liszt-darabok a mai napig 
szokatlanul modern csengésűek.

Liszt óta sokat változott a világ. Ma már elő merik adni 
ezeket a műveket, sőt meg is tapsolják azokat. Mint 
ahogy azt január 17-én a Régi Zeneakadémia Kamara-

Nyomokban Lisztet tartalmaz
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termében tette a közönség, amely Esztó Zsuzsanna és 
Konyicska Renáta tolmácsolásában hallhatott egy kis 
ízelítőt Liszt öregkori alkotásaiból.

Bárki, aki kicsit is ismeri Liszt életútját, tudja, milyen 
aktív életet élt. Bár a zeneszerző rengeteg téren hozzá-
járult a zene fejlődéséhez – elég, ha a szimfonikus köl-
teményre mint műfajra gondolunk –, talán legnagyobb  
hozzájárulása öregkori műveinek megalkotása volt, 
mellyel megvetette a modern zene, többek között az 
atonalitás (!) alapjait. Alan Walker szerint a 20. század 
felől nézve olyan, mintha Liszttől eredne minden.

A műsor elejét ötletesen szerkesztették, mivel az első 
két darab Liszt kései korszaka előtti alkotás volt, ezzel 
mintegy bemutatva milyen volt Liszt korábbi alko-
tói periódusa. A koncertet nyitó Ave Maria – Róma  
harangjai sajnos elég bizonytalanra sikeredett Esztó 
Zsuzsanna tolmácsolásában, a harangokra ráfért volna 
egy kis restaurálás. Nem szerencsés a gyenge kezdés, 
ám a koncert további részében a művek már magasabb 
színvonalon szólaltak meg. Róma harangjait követően 
Konyicska Renáta előadásában meghallgathattuk a Két 
legenda egyikét, az Assisi Szent Ferenc prédikál a ma-
daraknak címűt, majd rátértünk arra, amiről a koncert 
szólt: az idős Liszt transzcendens zongoramuzsikájára.

Liszt kései korszakát 1869-től számítják, ám ez nem azt 
jelenti, hogy 1869. január 1-jétől Liszt kizárólag polgár-
pukkasztó darabok komponálásának szentelte idejét. 
1869 után is vannak bőven olyan művek, amelyek 
konvencionálisak, kevésbé kísérletezőek. A Bölcsődal 
és A sír az eljövendő élet bölcsője zeneileg még nem 
annyira merész, bár bizonyos, kései művekre jellem-
ző vonásokat már itt is fel lehet fedezni – ilyen vonás 
például a halál iránti érdeklődés. A sír az eljövendő 
élet bölcsője érdekessége, hogy Liszt utolsó szimfoni-
kus költeményének, a Bölcsőtől a sírig című kompozí-
ciónak a harmadik tétele, melyet a közönség ezúttal 
négykezes változatban hallgathatott meg a két művész 
előadásában.

A következő csokor a Rezignációt, az Álomban nok-
türnt, a Fisz-dúr impromtu-t és a második Gyászgon-

dolát foglalta magában. A Rezignációra jellemző az a 
zenei letisztultság, hangjegyekkel való fukar bánás-
mód, ami az öreg Liszt zenéjében uralkodott. Esztó 
Zsuzsanna a művet, igen találóan, megzenésített 
csendként aposztrofálta. A noktürnt és az impromtu-t 
bájos, romantikus darabnak nevezhetjük, melyek 
Chopin világát idézik fel, a Gyászgondola azonban 
bepillantást enged Liszt kései műveinek zenei vilá-
gába és sötét hangulatába. A bővített akkordok na-
gyon különös atmoszférát teremtenek: halmozott 
használatuk már része a kései Liszt tonális kísérlete-
zésének. (Ne feledjük, hogy a bővített akkord nagy 
tercekből áll, amelyeket könnyen kiegészíthetünk úgy,  
hogy egészhangú skálát kapjunk.)

Míg az előző csokorba „becsúsztak” olyan művek is, 
amelyek a romantikus harmóniavilágba illeszkednek, 
addig a következő három mű, a Hangnem nélküli 
bagatell, az Elfelejtett keringő és a Csárdás obstiné 
már kétségkívül teljeskörű bepillantást enged abba 
a merész harmóniai világba, amely az idős mester 
tanítványait is megdöbbentette. Ezekben a darabok-
ban sikerült, amire Liszt vágyott, és amit Carolyne 
hercegnének írott levelében meg is fogalmazott: hogy 
gerelyét a jövő határtalan terébe hajítsa. Hangnem 
nélküli darab az 1880-as évekből? Rendkívül modern-
nek számító omega-akkordok 1884 környékéről? Talán 
nem véletlenül mondta a francia zeneesztéta René 
Leibowitz 1951-ben: „a mai zene legradikálisabb vív-
mányai közül nem egy Liszt Ferenc lapjain született 
meg – az ő törekvései meghatározták és kihívták e 
felfedezéseket.” (A szépséghiba a mondat második 
felében van, ugyanis a 20. század második negyedé-
ben fedezték fel ezeket a darabokat, tehát a 20. szá-
zad elejére nem hathatott Liszt.) Konyicska Renáta a 
Csárdásban kellőképpen kemény hangzást választott, 
így a darab rendkívül jól pattogott, ami kifejezetten  
jót tett, ismerve a zenei anyagot.

A műsort – a koncert szót tudatosan kerülöm – négy 
visszafogottabb mű zárta. Az In festo transfigurationis 
Domini és az Adeste fideles Liszt vallásos fogantatású 
művei közül való. Az előbbi Liszt azon darabjai közé 
tartozik, amelyre a zenei elmélkedés a legtalálóbb 
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kifejezés – nem a hangok sűrűsége, sokkal inkább a 
meditáció számít. Az utóbbi, mely a Karácsonyfa ciklus 
része, az ismert karácsonyi éneket dolgozza fel. (Ma-
gyarul Ó, jöjjetek hívek néven ismert.) Hangzásvilágá-
ban mindkét mű konvencionális. Az esti műsort záró 
Villa d’Este szökőkútjai és Sursum corda a Zarándok-
évek III. kötetéből való, Liszt mindkét művet 1877-ben 
írta. A Villa d’Este szökőkútjai Debussy impresszionista 
világára mutat előre, míg a Sursum corda véleményem 
szerint szépen összegzi Liszt romantikus harmóniavilá-
gát, így, harmóniai szempontból, szolid zárása volt az 
estének.

Összegezve az estét, érdekesnek tartottam, hogy a 
műsor elején és végén Liszt konszolidáltabb alkotásai 
hangzottak fel, és középen kaphattunk ízelítőt az iga-
zán progresszív műveiből. A közönség sokkolása végett 
a végére raktam volna az olyan darabokat, amelyekkel 
a kortársak nem tudtak mit kezdeni, hogy ezáltal is 
átérezhesse a hallgatóság, milyen lehetett a hatásuk. 
A végén található darabok viszont feloldották a fe-
szültséget, ami miatt nem vagyok biztos, hogy a kö-
zönségben Liszt mint előremutató szerző maradt meg. 
Ez persze nem feltétlen probléma, hiszen az öregkori 
Liszt transzcendens muzsikája nem mindig volt prog-
resszív – a sokkoló darabok ennek a korszaknak csak 
egy szelete.

A koncert nagy részében Konyicska Renátát hallhat-
tuk, Esztó Zsuzsanna kevesebb művet játszott, ám 
ő vezette a műsort. Összességében véve Esztó Zsu-
zsanna zongorajátékával nem lehettünk elégedettek.  
Amellett, hogy több ízben pontatlanul és bizonytala-
nul játszott, az Álomban noktürnt olyan élettelenül 
adta elő, mint aki tényleg álmában játszik. Kritikával 
kell illetnem a műsorvezetését is. Alaposan felkészült 
volt, és értékelendő, hogy milyen részletesen bemu-
tatott mindent, a beszéd azonban jobban dominált az 
este folyamán, mint a zene. Különösen emlékezetes a 
Fisz-dúr impromtu esete, melynek eljátszása előtt töb-
bet beszélt, mint amennyi aztán az előadás maga volt. 
A részletes ecsetelés (melyik részt hogyan kell előadni) 
helyett elég lett volna eljátszani. Még egy ismeret-
terjesztő koncert esetén is fontos, hogy a beszéd és 

a zene között megfelelő egyensúly legyen. A koncert 
elején például egy hosszabb monológ is belefér – és 
tegyük hozzá, a műsorvezető igencsak jó gondolato-
kat osztott meg a közönséggel a bevezetőben –, ám 
később fontos, hogy valóban csak a legfontosabb in-
formációk hangozzanak el, különben a zenéről való 
beszéd a zene rovására megy. 

Konyicska Renáta magabiztosan és tisztán zongorázott 
– különösen igaz volt ez billentésére és pedálhaszná-
latára. Az egyetlen kritikai észrevétel, amit írhatok, 
hogy a Sursum corda előadásában kicsit megmaradt a 
Csárdás obstinében hallott keménységnél, ami előbbi-
nél már kevésbé volt szerencsés. A szöveg – Emeljétek 
szíveteket az Úrhoz – véleményem szerint lágyabb in-
terpretációt kíván.

A koncertről felemás érzésekkel távoztam. Túl sokat 
hallottam Lisztről, de túl keveset hallgattam Liszt-
műveket. Az viszont világossá vált, hogy Bartók-
nak igaza volt, amikor azt mondta, hogy Liszt művei 
„csodálatosan a jövőbe mutatóak”. Ez a jövő nekünk 
már a múlt, mégis, saját fülünkkel tapasztalhatjuk,  
hogy helytálló megállapítás még 2016-ban is.

Gusztin Rudolf

(Találkozások Liszt Ferenccel – „A sír az eljövendő élet 
bölcsője”. Liszt transzcendens zongoramuzsikája. Régi 
Zeneakadémia, Kamaraterem. 2016. január 27. 18:00. 
Műsor: Ave Maria – Róma harangjai; Két legenda  
Nr. 1: Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak; 
Bölcsődal; „A sír az eljövendő élet bölcsője” – négy-
kezes változat; Resignazione; Álomban; Fisz-dúr 
impromptu; Gyászgondola Nr. 2; Hangnem nélküli 
bagatell; Elfelejtett keringő Nr. 1; Csárdás obstiné; In 
festo transfigurationis Domini; Adeste fideles: A há-
romkirályok indulója (Karácsonyfa Nr. 4); A Villa d’Este 
szökőkútjai (Zarándokévek III. Nr. 4); Sursum corda  
(Zarándokévek III. Nr. 7). Km.: Esztó Zsuzsanna (műsor-
vezető, zongora), Konyicska Renáta (zongora).)
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Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte – koncert-
szerű előadás február 7-én a Zeneakadémián. Részlet 
Mona Dániel személyes levelezéséből.

Drága Barátném!

Összességében sajnálhatod, hogy nem tudtál velem 
jönni a Cosìra. Lehet, hogy Te is azok közé tartoztál 
volna, akik a szünetben elmennek, ti. nagyon-nagyon 
hosszú volt az előadás, de az a helyzet, hogy Mozart 
zenéje már magában majdnem elegendő ahhoz, hogy 
ez ne legyen akadály. Jó előadásban azonban – ha rö-
videbbnek nem is tűnik – élvezet végighallgatni ennyi 
óra operazenét. Furcsa dolog ez a koncertszerű elő-
adás… Egyrészt (és ne haragudj, hogy így csapongok 
a gondolataim közt, de hidd el, oka van) az előadók 
csaknem mind zeneakadémisták. A Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem mindenkori hallgatóiból álló zene-
kar, illetve kórus, valamint a szólisták többsége még 
az egyetemre jár. Fókuszáljunk a szólistákra! Megkap-
ják tanulmányaik egyik legnagyobb lehetőségét: ko-

moly szerepeket énekelhetnek egy Mozart-operában.  
De csak énekelhetik, mert rendezés nincs, tehát szí-
nészkedés sincs. Ez azonban akkor is egy opera, s ez 
a műfaj sokkal komplexebb annál, mintsem hogy 
kimerüljön a zenében. Jelen van a költészet, az ipar-
művészet, az építészet és legfőképp a színészet, ami 
ki kell egészítse a szöveget ahhoz, hogy cselekményt 
formáljon belőle. Tehát a szólisták nem állhatnak csak 
ott, a kottatartó mögött, mint egy oratórium éneklése-
kor. Reflexből jön néhány mozdulat, egy-egy gesztus, 
kézfogás, egymásba karolva kisétálás, de minimum 
sok egymásra nézés. Ugyanakkor már nem fér bele, 
hogy Ferrando és Guglielmo (a két férfi főszereplő) 
műbajszot ragasszon magának. Szegény szárnyaikat 
bontogató énekeshallgatók pedig színészkednének, 
vagy csak énekelnének, de nemigen tudnak mit kez-
deni ezzel a „hozzak ajándékot, meg ne is” helyzettel.

A koncertszerű előadás másik örök kérdése a hang-
zásarányok felborulása. Tudod, milyen jó a Zeneaka-
démia Nagytermének akusztikája, de csodát azért egy 

Ajánlott 
küldemény

fotó: Zeneakadémia / Kasza Gábor
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építész sem tehet: ha a zenekar nem árokból, hanem 
a színpadról szól, az bizony gyakran el fogja nyomni 
a szereplőket hangfajtól és – az ordenáré kiabálást 
leszámítva – hangerőtől függetlenül. Jaj, már megint 
csak fecsegek, inkább beszéljünk a zenéről, hiszen nyil-
ván arra vagy igazán kíváncsi! Kezdem a zenekarral, 
ha már szóba kerültek. A Zeneakadémia Szimfonikus 
Zenekara pontosan úgy viselkedett, úgy szólt, amilyen: 
tehetséges egyetemi hallgatók együttese. Kezdjük a 
gyengébb paraméterrel – hallgatók. A zenekar tagjai 
technikailag mind a kifogásolhatatlanság kapujában 
állnak. A professzionális zenészekhez képest két dolog 
hiányzik belőlük: a rutin és a kondi. És mindkettőn se-
gítenek az évek. Nagyon jó lehetőségnek tartom, hogy 
ilyen korán ilyen sok zeneakadémistának megadatik, 
hogy a Nagyterem színpadán játsszon egy ilyen volu-
menű projektben. Még sok ilyen élményt kívánok ne-
kik, és akkor meglesz az elegendő tapasztalat, illetve 
az erőnlét is. Utóbbi egész egyszerűen azért fontos, 
hogy bő két óra muzsikálás után még ne fáradjanak 
el, hanem bírják a darab végéig. (Pláne, hogy ott sűrű-
södnek be igazán az események, s ezzel a zenei anyag.)

Most untatlak néhány részlettel, de ha nem érdekel, 
ugorj a következő bekezdésre! A zenekar legelső meg-
szólalása igencsak bizonytalanra sikerült. A nyitány 
első tutti akkordjain valahogy átbotlottunk, aztán az 
oboa erőtlen, s néhol ritmikailag pontatlan sora követ-
kezett. A bevezető ütemek utáni Prestóban még inkább 
egyértelművé vált, hogy az oboista nem melegített be 
rendesen az előadásra. Összeugró, elhaló végű motí-
vumaira a fuvola fényes, lágyan zakatoló, pontos tak-
tusai feleltek. A fagott is szép hangképzéssel szállt be 
e duó játékába, majd lassan, mintha felhúzták volna 
a kurblit, beindult a zenekar, és megismerhettük az 
„egyetemi hallgatók” „tehetséges” oldalát is. Precíz 
belépések, tudatos hangzásarányok, ügyesen kivillanó 
szólófrázisok és a kíséret–főszerep kettősség megfele-
lő érzékelése és használata jellemezte az együttest a 
továbbiakban – egészen a már említett elfáradásig.

A magyarországi régizene-játék egyik fő alakja, 
Vashegyi György dirigálta az előadást. A legtöbb 
zenésznek ez örömhír lehetett, mert minden bizony-

nyal rengeteget lehet tanulni tőle a próbák alatt. 
Határozott, szinkronban való belépéssel meghálált 
mozdulatokkal, önnön színpadi, vizuális szerepét egy 
pillanatig sem túljátszva vezényelte az együttest és 
az énekeseket. Ennek a nyugodtságnak is köszönhető 
talán, hogy a zenében sem találkoztunk kiugró, túl-
zó megoldásokkal, a hangzás mindvégig tiszta, még 
inkább letisztult maradt. Hallottál már natúrkürtöt? 
És natúrtrombitát? Nos, szerintem ők (elsősorban az 
előbbiek) voltak a koncepció nagy vesztesei. Míg a 
többiek* modern hangszereken játszottak, a rézfúvók 
korabeli kürtöket és trombitákat fújtak, amelyeken 
köztudottan nehéz (értsd: szinte lehetetlen) tisztán 
játszani. S még nem is lenne akkora a probléma, ha 
Mozart nem írt volna olyan szemét kürtszólamokat, 
amiket bizony leírt. Csak sajnálni tudtam azt a sziszifu-
szi küzdelmet, amit elsősorban a darab második felé-
ben a pontos intonáció reményében vívtak a kürtösök. 
(És a legkevésbé sem tudom őket hibáztatni, hogy ezt  
többször bukták el, mint nyerték meg.)

* A continuót néhol váratlan (de többnyire jólesően 
váratlan) passzázsokkal megszólaltató Szokos Augus-
tin egy fortepiano-kópián játszott, így ő is csatlakozott 
a zenekar régizenei szekciójához.

Az Alma Mater kórusról túl sokat nem tudok Neked 
írni, ugyanis a Così nem hemzseg a kórustételek-
től. Fegyelmezetten és kitartóan ülő, de a szükséges 
pillanatokban gazdagon és fényesen megszólaló 
karról van szó. Teteje több van neki, mint alja, igaz, 
ebben a darabban a férfikar még annyi lehetőséget  
sem kap, hogy igazán domborítson.

És akkor térjünk rá végre az énekes szólistákra, mert 
már fárad a kezem. Három nő, három férfi – ilyen 
szimmetrikus a Così. Három női zeneakadémista, 
három meghívott férfi vendég – ilyen szimmetrikus 
a szereposztás. (Engedtessék meg nekem ez a szépí-
tés, mert igazából a Fiordiligit éneklő Estefania Avilés 
Fernández csak Erasmusszal van itt, a Zeneakadémi-
án.) Ahogy a koncert kísérőfüzetében László Ferenc 
leszögezi, az est zeneakadémista előadói „énekeltek 
már Vashegyi György intésére ügyelve”. ((Vajon mitől 
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intette őket?)) Viccet félretéve: ez csak azért fontos, 
mert hallatszott, legfőképp Molnár Anna (Dorabella) 
előadásában. Bevallom, először úgy tűnt, Fernández 
és az urak le fogják énekelni őt, de nagyon hamar 
beláttam, hogy a kiegyenlített teljesítménynek és az 
okos energia-beosztásnak megvan az eredménye. 
A mezzoszoprán egyedi operai karaktert nélkülöző 
vagy csak óvatosan kiaknázó hangja az előadás egyik 
megnyugtatóan biztonságos pontja volt. Elsősorban a 
Fernándezzel közös kettősökben mutatkozott meg, mi-
lyen érett zenei felfogással, kamarapartneri attitűddel 
és biztos technikával állt színpadra. Fegyelmezettség – 
ezzel a szóval jellemezhetném, és ez értendő a karmes-
ter iránti figyelmére, de leginkább arra a megoldásra, 
mikor leheletfinom hangon, de a Nagytermet betöltve, 
nem elveszve, de hagyva szoprán társát érvényesül-
ni, tercelt Fernández szólama alá. Fernándeznél már 
sokkal kevésbé éreztem ezt a fegyelmet és a bizton-
ságot, kiegyenlítettséget. Éneklése ingadozó volt, hol 
unalmas, hol gyönyörű. Mintha ő is küzdött volna a 
darab hosszával és szólama drámai töltöttségével. 
Minél előrébb haladtunk a műben, úgy lett egyre 
kacifántosabb a cselekmény, összetettebb a szerep,  
s úgy váltak egyre ritkábbá a kirobbanó, elkápráztató 
pillanatok.

Nem tudom, Téged el tudott volna-e csábítani ez a 
két fickó, Ferrando (Megyesi Zoltán) és Guglielmo 
(Najbauer Lóránt). Komoly erősségük, hogy megta-
lálták az ízléses határt a koncertszerűség és a bohóc-
kodás között. Volt kapacitásuk a határozott éneklést 
fizikai és vokális tréfákkal színezni. Megyesié volt az 
est orgánuma: erős, karakteres, változatos. Olykor túl 
súlyosnak éreztem, de ez inkább arra ösztönzött (főleg 
akkor, amikor megtudja, hogy az ő kedvese elbukott 
a próbán, míg Guglielmóé nem), hogy elgondolkoz-
zam kicsit, mennyire vígopera ez, s milyen mélységei 
vannak. Najbauer nagyon sokat fejlődött az elmúlt 
években. Ha alkalomadtán be is szorul hátra a hangja, 
és éneklése veszít fényéből, összességében játékos, vi-
dám, de képzett baritonja van.

Nem írtam még Neked a két, cselekményt előremozdí-
tó szereplőről. A Don Alfonsót alakító Blazsó Domon-
kosról azért nem, mert nem tudom eldönteni, hogy 
tetszett-e. Bár a hangjába aligha tudnék belekötni, 
hallottam már rafináltabb, erőszakosabb, hangosabb, 
kimértebb, lekezelőbb – egyszóval karakteresebb Don 
Alfonsókat. Theodora Raftis (Despina) viszont nagyon 
sok kérdést vetett fel bennem. Ebben a lányban min-
den ott van, amire később szüksége lesz, de szerin-
tem még nem tudja, mit kezdjen az erejével. Teljesen 
egyértelmű, hogy játszi könnyedséggel oldja meg a 
szerep technikai akadályait, pedig nem kevés van be-
lőlük. Az is világos, hogy Despina a legbevállalósabb 
szerep, ezért nem szabad megriadni egy-egy hang-
eltorzítástól vagy más „zenén kívüli” gesztustól.  
De érzésem szerint – csak hogy kedvelt kifejezésünk-
kel éljek – ezt most túltolta. Túl sok mindent szeretett 
volna megmutatni, és a klasszikus „kevesebb néha 
több” csapdájába esett. Egy jó szövegrészre való orr-
hangosítás hatásos lehet, de a hosszú percekig tartó 
affektálás inkább zavaró. Ettől függetlenül, bár nem 
voltam teljesen elégedett vele mint Despinával, oly-
kor (mit olykor? gyakran!) tátott szájjal figyeltem,  
milyen lazán szórja a legvirtuózabb hangokat.

Csak hogy lekerekítsem mondandómat: tényleg na-
gyon hosszú volt így az opera (nemigen hallani ilyen 
terjedelemben, mindössze egy-két számot, ha húztak 
belőle), de annyi mindenkire figyelhettünk, és ez az 
annyi mindenki olyan sok szép pillanatot adott ne-
künk, hogy soha rosszabb koncertélményt. Csak egy 
valaki hiányzott: Te. Na, de inkább mesélj, Veled mi  
újság!

Szeretettel:
Dani

A kritika az Opera-Világ honlapján 
jelent meg 2016. február 12-én.
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Ezúttal a Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tan-
székének vezetőjével, Dráfi Kálmánnal beszélget-
tünk többek között művészetoktatásról, mester– 
növendék kapcsolatról és a szeptemberi Liszt Ferenc  
Nemzetközi Zongoraversenyről.

Hózsa Zsófia: Gyermekkora óta folyamatos kapcsolata 
van a Zeneakadémiával. Hogyan határozta meg életét 
az intézmény?

Dráfi Kálmán: Valóban, 1970 őszétől szünet nélküli 
a kapcsolat a Zeneakadémia és köztem, s ez máig a 
legfontosabb szál az életemben. Sokszor álltam nehéz 
döntés előtt, amikor felmerült, hogy máshol éljek, de 

a zeneakadémiai tanári munkát és a növendékekkel 
való kapcsolatomat nem akartam feladni. Az itthoni 
körülményekkel természetesen mindenki elégedet-
len, hiszen a tanári fizetések elkeserítően elmaradnak 
a nyugatiaktól. Ugyanakkor a Zeneakadémián hosszú 
évtizedek óta kiváló tehetségeket taníthatok, ami na-
gyon sokat jelent egy tanár számára. A tanítás már a 
kezdetektől legalább olyan fontos volt nekem, mint a 
saját karrierépítésem, majd át is vette a főszerepet az 
életemben. Vannak, akik nem tudnak, vagy nem akar-
nak tanítani – ilyen volt például Fischer Annie, aki en-
nek ellenére zseniális tanárom volt. Az ő tanításának a 
lényege a mutatás volt, ahogyan Bella Davidovicsénak 
is, aki a moszkvai konzervatóriumban volt a mesterem. 

„Egy fontos művészi kapcsolat 
mindenképpen egy életre szól”

Dráfi Kálmán (fotó: Zeneakadémia / Felvégi Andrea)
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Leültek a hangszerhez, játszottak, és onnantól tudtam, 
hogy mit kell csinálnom. Ennél jobb módszer nincs.

HZs: Nem korlátozta ez a művészi szabadságát?

DK: Sőt, kitágította! Olyan szuverén művészi színvona-
lat állítottak elém példaként, amitől ösztönösen rájöt-
tem, hogy a zene, a művészet olyan, mint a sasmadár: 
oda repül, ahova csak akar. Felszabadították bennem 
azokat a törvényeket és szabályokat, amelyeket ugyan 
minden növendéknek meg kell tanulnia, de könnyen 
korlátozhatnak is. Az ő zongorázásuk pontosan attól 
volt világraszóló, hogy fütyültek a szabályokra, és ez 
nagyon közel állt az én művészi személyiségemhez. 
Szerencsés vagyok, hogy ezekkel a kiváló tanárokkal 
valóban közös volt a szemléletünk, és jó kapcsolatban 
álltunk, hiszen a művészetoktatásnak ez az alappillére. 
A jó és intelligens tanár megfelelően fel tudja mérni 
ezeket a viszonyokat, ez a tanári felelősség egyik na-
gyon fontos kritériuma.

HZs: Bár nagy a szűrés a zeneakadémiai felvételin, a 
közvélekedés szerint mégis túl sok művészt képzünk, 
a fiatalok nem tudnak elhelyezkedni, karriert építeni.  
Mi a véleménye erről?

DK: Én egyáltalán nem érzem ezt. Szerencsére egé-
szen más világot élünk, mint az én időmben: most 
nem Magyarország a terepe egy muzsikusnak, hanem 
a nagyvilág. A mi szakmánk mindig is nemzetközi volt, 
elsősorban nem is az anyagi vonatkozás, hanem a le-
hetőségek miatt. Egy igazi koncertező művész állan-
dóan járja a világot – éppen ez az oka, hogy én más 
életformát választottam. Évente párszor kijárok Japán-
ba, Nyugat-Európába fellépni, kurzusokat tartani, de 
a folyamatos utazásra és koncertezésre képtelen len-
nék. Nem is tudnék egy darabot hetente vagy havonta 
többször előadni. Eljátszom egyszer, esetleg kétszer, 
harmadszorra már megunom. Szerencsére a tanítás 
egészen más, ott az ember éveken keresztül építkezik 
a növendékeinél. Minden fiatal művésznek időben el 
kell döntenie, hogy egy fix álláshoz kötődő életformát 
szeretne vagy utazgató művészéletet, hiszen csak en-
nek tudatában lehet megfelelően felkészülni a pályára.

HZs: Korábban – gondolhatunk itt akár a 100-150 év-
vel ezelőtti időkre – szokványos volt, hogy a mesterek 
a tanulmányok befejezése után is egyengették tanít-
ványaik pályáját. Ez ma is működik, vagy a Zeneakadé-
mia elvégzése után teljesen magukra hagyják a fiatal 
művészeket?

DK: Ez nagyon változó. Ha a növendék igényli, termé-
szetesen működhet. Balázs János jut eszembe először, 
aki egy fantasztikus karrier elején álló zongoramű-
vész, de még mindig jár hozzám órára, aktív a kap-
csolatunk. Nagyon örülök és megtisztelő számomra, 
hogy ő visszajár hozzám annak ellenére, hogy jobbnál 
jobb koncerteket ont magából a világ minden pont-
ján. Sajnos én nem voltam szerencsés ezen a téren:  
Vásárhelyi Magda, aki a szakiskolában volt a tanárom, 
Bächer Mihály és Kadosa tanár úr mind nagyon korán 
itt hagytak minket, Bella Davidovics, a moszkvai taná-
rom pedig Amerikában él, ezért nem volt lehetőségem 
visszajárni hozzájuk. A pályám elején gyorsan a saját 
lábamra álltam, de ennek ellenére még ma is érzem 
a tanáraimmal való kapcsolat hiányát. Éppen ezért, 
amíg élek, szeretném biztosítani a növendékeimnek 
ezt a lehetőséget. Ez a fajta művészi kapcsolat nem 
tud megszakadni. Talán erősebb, mint egy szerelem. 
Mert az ember többször is lehet szerelmes életében, 
egy fontos művészi kapcsolat azonban mindenképpen 
egy életre szól.

HZs: Öt éve áll a Billentyűs és Akkordikus Hangszerek 
Tanszékének élén. Hogyan tekint vissza erre az idő-
szakra? Sikerült megvalósítania a reformterveit?

DK: Maga a tanszék is reform, hiszen épp öt éve ala-
kult át a Zeneakadémia legnagyobb egységévé. A 
zongora szak mellett jelenleg hozzánk tartozik az or-
gona, a csembaló, a korrepetíció, a kötelező zongora, 
a harmonika, a hárfa és a cimbalom is. (Cimbalmozni 
egyébként tudok is egy kicsit, gyermekkoromban ta-
nultam játszani rajta, amikor édesapám zenekarának 
nálunk volt próbája.) Szerencsém van, mert a szak-
csoportvezetők mindegyike nagyszerű művész. Ren-
geteg segítséget kapok tőlük, cserébe pedig teljes 
függetlenséget adok a szakoknak, ez a legfontosabb 
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elvem tanszékvezetőként. Szerintem nem az a jó ve-
zető, aki mindent saját kezűleg tud irányítani, hanem 
aki megtalálja a legjobb embereket a megfelelő posz-
tokra. Büszke vagyok rá, hogy ezt a tanszéket sikerrel 
tudom működtetni. Harmonikus a kapcsolat oktatók 
és hallgatók között, jó a hangulat, versenygyőzelmek 
sorozatát ontják a növendékek – nem csak a zongoris-
ták, hanem a tanszék többi diákja is. Nagyon örömteli  
számomra ez a munka.

HZs: A liszti örökség tisztelete és ápolása nagyon erős 
itt a Zeneakadémián, az alapítás óta azonban eltelt 
140 év. Ilyen hosszú idő után is él még a hallgatók kö-
rében ez a szellemiség?

DK: Sőt, egyre erősebben él, és azt látom, hogy a 
növendékek igénylik is ezt. Meg szoktam kérdezni 
a külföldi zongorista hallgatókat, hogy miért éppen 
Budapestet, a Zeneakadémiát választották. A válasz 
mindig ugyanaz: itt lehet a legautentikusabban Lisztet 
és Bartókot tanulni. Természetesen minden zeneszer-
ző, minden stílus megismerése fontos a tanulmányok 
során, de az én szakmai és művészi koncepcióm leg-
lényegesebb része, hogy a mi hangszerünk, a zongo-
ra Liszt Ferenccel együtt fejlődött ki. Ő volt az első 
zongoraművész és zeneszerző, aki sejtszinten ismerte 
a hangszert, ezért mi is az ő műveivel tanulhatunk  
meg igazán zongorázni.

HZs: A zenészek körében ma divatos téma a verseny-
zés kérdése. Valóban ez a karrier elindításának meg-
felelő módszere? Egyáltalán lehet objektív végered-
ményt hirdetni egy művészeti versenyen?

DK: Ez fontos kérdés, sokat beszélgetünk róla a nö-
vendékekkel, tanár kollégákkal. Úgy érzem, az utóbbi 
években már nem a versenygyőzelem a karrier épí-
tésének egyetlen kulcsa. Évente százával rendeznek 
zongoraversenyeket, de hol vannak százával világhírű 
művészek? A versenyeket sokszor korrekt, „jól zongo-
rázó” produkcióval meg lehet nyerni, ezek az előadók 
azonban nem mindig futnak be. A közönséget nem ér-
deklik a korrektül zongorázó mesteremberek, ők igazi 
művészekre kíváncsiak, akiket azonban csak a legnívó-

sabb, jól átgondolt követelményeket felállító, és leg-
nagyobb szakemberek által zsűrizett versenyek tudják 
kiszűrni. Mostanában Magyarországon is indulnak 
olyan karrierek, amelyek nem versenyekre, hanem in-
kább szponzori kapcsolatokra építkeznek. Egyre több 
az olyan zeneszerető és -pártoló, aki pénzével, kapcso-
latrendszerével segíti a fiatal művészek pályakezdését. 
Persze ennek a kiaknázása nagyban szerencse és am-
bíció kérdése, ezért fontos, hogy a leendő művésze-
ket felkészítsük a profi karrierépítésre. Amellett, hogy 
igyekszünk átadni nekik a saját tapasztalatainkat, van 
egy kifejezetten erre a célra létrehozott szakunk, a dip-
loma utáni szólistaképzés. Ez világviszonylatban is ritka 
és újdonság. A hallgatókat felkészítik arra, hogyan kell 
együttműködni egy menedzserrel, karmesterrel, van 
karrierépítés nevű tantárgyuk. Jelenleg egyetlen japán 
művész tanul ezen a szakon, de nagyon remélem, hogy 
hamarosan a magyar fiatalok is felismerik a hasznossá-
gát, és jelentkeznek majd.

HZs: Szeptemberben a Zeneakadémián rendezik meg 
a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyt, amelynek 
zsűrijében Ön is helyet foglal majd…

DK: A Liszt Zongoraverseny Budapest egyik legjelen-
tősebb zenei eseménye lesz az évben. Ezt a versenyt 
Dohnányiék újították fel még a század elején, a háború 
előtti első verseny győztese pedig Fischer Annie volt. 
Sokáig Liszt-Bartók Zongoraversenynek hívták, kicsit 
sajnálom is, hogy ő kimarad ebből, de a Bartók-év al-
kalmából készülőben van egy másik, róla elnevezett 
zongoraverseny is. Bár a világban több nemzetközi 
Liszt-verseny is van, például Weimarban, Utrechtben, 
ez a legrégebbi és legpatinásabb. Természetesen na-
gyon örülök és megtiszteltetés számomra, hogy szept-
emberben zsűritag lehetek. Nagyon várom a versenyt, 
és minden idegszálammal azon leszek, hogy a valósá-
got tükröző végeredmény szülessen. Úgy gondolom, a 
Zeneakadémia büszke lehet majd erre a rendezvényre. 
A kulisszák mögött már látható, hogy magas színvona-
lú megmérettetés lesz, de a jelentkezés még nem zá-
rult le, úgyhogy kíváncsian várjuk a végleges mezőnyt.




