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ÁPRILIS 3.  11:00, 15:00 és 19:00
Beethoven szimfóniái korabeli kamarazenei át-
iratban (a Classicus Ensemble koncertsorozata)
Solti Terem

ÁPRILIS 23.  19:30
A Zeneakadémia Szimfonikus Zenekarának 
Liszt-estje
Nagyterem

ÁPRILIS 26.  19:00
Fretyán Dávid kürt diplomakoncertje
Nagyterem

ÁPRILIS 28.  16:00
Demeniv Mihály harmonika diplomakoncertje
Nagyterem

ÁPRILIS 29.  19:30
Scheuring Kata fuvola diplomakoncertje
Nagyterem

ÁPRILIS 4. és 25.  19:30
Devich János tanítványai
Vigadó, Makovecz-terem

HÁZIMUZSIKA A ZENEAKADÉMIÁN:

ÁPRILIS 22.  19:00
Szalai András tanítványai
X. terem

ÁPRILIS 18.  19:00
Fejérvári Zoltán tanítványai
XXIII. terem

ÁPRILIS 23.  19:00
Gulyás Márta tanítványai
XXIII. terem

ÁPRILIS 20.  18:30
Szabó Judit tanítványai
X. terem

ÁPRILIS 25., 27. és 29.  19:00
Fülei Balázs  tanítványai
X. terem

ÁPRILIS 29.  18:00
Magyar Dalok Liszt Ferenc hagyatékában
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

ÁPRILIS 30.  11:00
Bársony Péter (brácsa) és növendékei
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

ÁPRILIS 23.  19:00
Arai Sakiko és Jin Youngjin 
zongora diplomakoncertje 
Solti Terem

ÁPRILIS 20.  19:00
Oláh Beáta kürt diplomakoncertje 
Solti Terem

ÁPRILIS 5.  14:30
Simon Manuéla hegedű diplomakoncertje
Nagyterem

ÁPRILIS 27.  19:00
Baranyay László zongoraestje (francia est)  
Solti Terem

ÁPRILIS 9.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert:  Kruppa Bálint 
(hegedű) és Csabay Domonkos (zongora)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

ÁPRILIS 16.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert:  
Maurizio Moretti (zongora)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

ÁPRILIS 23.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert:  
Tihanyi Zsuzsanna (zongora), Nagy Anna Ágnes 
(cselló) és Vörös Szilvia (ének)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

ÁPRILIS 2.  11:00
Liszt Múzeum – Matinékoncert: 
Bruno Vlahek (zongora)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

ÁPRILISI KONCERTEK
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Elhunyt Keönch Boldizsár (1938–2016)

Fulbright ösztöndíjfelhívás

A tenorista és énektanár hetvenhét éves volt. Számos 
kortárs mű ősbemutatója fűződik a nevéhez, olyan 
szerzők írtak kifejezetten az ő hangjára műveket, mint 
Ránki György, Farkas Ferenc és Kósa György. 1973-tól 
tanított a Zeneakadémián. Nemcsak a zeneakadémiai  
évek alatt figyelt növendékeire, hanem pályájuk 
későbbi alakulását is nyomon követte. 2014-ben a  
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatával 
tüntették ki.

A Fulbright Hungary négy különböző ösztöndíjat hirdet 
a 2016/17-es tanévre. Pályázni bármely tudományte-
rületen vagy művészeti ágban, posztgraduális hallga-
tói, oktatói vagy kutatói ösztöndíjra lehet.

További információ: fulbright.hu

Elhunyt Vajda József (1947–2016)

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia

A Liszt Ferenc-díjas fagottművész február 29-én hunyt 
el. 1970-től 25 évig volt a Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekarának első fagottosa, 1975-től a Rádiózenekar 
Fúvósötösével is koncertezett. Rendszeresen fellé-
pett a Liszt Ferenc Kamarazenekarral, és tagja volt az 
Osztrák-Magyar Haydn Zenekarnak, illetve tanított a 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában és a 
Zeneakadémián. Munkásságáért 1981-ben Liszt-díj-
jal tüntették ki, 1999-ben pedig Lehel György-díjat  
kapott.

2017 tavaszán is megrendezik az ország legnagyobb 
tudományos rendezvényét. A tizenhat tudományte-
rületi szekcióban meghirdetett rendezvénysorozat 
részeként a Művészeti és Művészettudományi Szekció 
rendezőintézménye a Pécsi Tudományegyetem Mű-
vészeti Kara lesz. Az OTDK-ra való bejutás feltétele az 
intézményi TDK-n való részvétel.

Ábrahám Márta mesterkurzusa 
Zebegényben

A Zeneakadémia oktatói a nemzeti 
ünnepen kitüntetettek között 

Ábrahám Márta hegedűművész és Tóth Marianna, a 
Zeneakadémia tanárai idén is megtartják hegedű és 
kamarazene mesterkurzusukat a festői szépségű Zebe-
gényben. A kurzusra 2016. június 11–18. között kerül 
sor, a jelentkezési határidő 2016. május 31.

A kurzus nyelve magyar és angol, a részvételi díj aktív  
résztvevőknek 35.000 Ft+áfa, passzív hallgatóknak 
ingyenes. A Zeneakadémia hallgatóinak a kurzuson  
való részvételért kreditpont jár.

Jelentkezési cím: martaabraham@hotmail.com

Lantos István, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, érde-
mes művész, az MMA rendes tagja, egyetemünk pro-
fesszora és volt rektora a magyar művészet értékeinek 
gyarapítása érdekében végzett magas szintű, igényes 
teljesítménye elismeréseként Magyarország Kiváló 
Művésze díjban részesült.

A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka terü-
letén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő mun-
kája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze 
díjat vehetett át Fassang László, Liszt Ferenc-díjas or-
gonaművész, egyetemünk adjunktusa.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a 2017 tava-
szán rendezendő országos konferencia előtt több in-
tézményi minősítő TDK-t rendez, az elsőt 2016. május 
2-án, hétfőn délelőtt 10 órakor. Ezek célja a hallgatók 
pályamunkáinak, műsorának bemutatása, értékelése  
és a legjobb produkciók, dolgozatok delegálása az  
országos konferenciára.

A májusi intézményi konferenciára való jelentkezés ha-
tárideje: 2016. április 20.

További információ: lfze.hu
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Kiemelkedő zeneszerzői tevékenysége elismerése-
ként Erkel Ferenc-díjat kapott Bella Máté András,  
zeneszerző, a Zeneakadémia egyetemi tanársegédje, 
valamint Horváth Márton Levente, orgonaművész,  
zeneszerző, a Zeneakadémia tanára.

Kiemelkedő zenetudományi és zenei ismeretterjesztő 
tevékenysége elismeréseként Szabolcsi Bence-díjat 
vehetett át Domokos Zsuzsanna, zenetörténész, a 
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazga-
tója.

Az emberi hang és a hangszeres technika újabb mó-
dozatainak kutatására építő, több zenei műfajban is 
jelentős műveket kiérlelő, gazdag zeneszerzői pályája 
elismeréseként Kossuth-díjat kapott Madarász Iván, 
Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, egyetemünk tanára.

Farkasházi Dávid versenygyőzelme

Az Andor Éva Énekverseny díjazottjai

A Lantos Rezső emlékére meghirdetett karvezető ver-
seny indulói idén is válogatott zsűri előtt mérték össze 
tudásukat: a Rozgonyi Éva elnöklete mellett működő 
bizottság tagjai Jos Vranken, Gráf Zsuzsanna, Pad Zol-
tán és Kabdebó Sándor voltak.

A 2016. március 20-án megrendezett versenyt a  
Zeneakadémia növendéke, Farkasházi Dávid (ének- 
zene, zeneismeret tanár MA I.) nyerte, a második dí-
jat Marsovszky Jánosnak (zenekar- és kórusvezetés  
BA III.) ítélték.

Különdíjban részesült Gémesi Boglárka (kóruskarnagy 
MA II.), Szűcs Dániel (kóruskarnagy MA I.) és Kiss Bol-
dizsár (zeneismeret TMA I.).

Az elődöntőben a Marczibányi téri Kodály Iskola 
Kórusa (karnagyok: Őri Csilla és Uhereczky Eszter)  
működött közre, a döntőben pedig az Új Liszt Ferenc 
Kamarakórus (karnagy: Nemes László Norbert) lépett  
fel.

Az Andor Éva emlékére, egyetemünk egykori tanszék-
vezetőjének tiszteletére megálmodott énekversenyt 
első alkalommal, március 11. és 13. között rendez-
ték meg. A zsűri nem adott ki első díjat. A második 
díjat megosztva Brassói-Jőrös Andreának és Imai 
Ayanénak, a harmadik díjat pedig megosztva Csóka 
Anitának és Kiss Judit Annának ítélték.

Különdíjban részesült Nyakas Orsolya (szép kiej-
tés díj), Brassói-Jőrös Andrea (a legjobb Mozart-dal 
vagy -ária előadásáért), Csóka Anita és Imai Ayane  
(a legjobb Kodály-dal előadásáért).

A Zeneakadémia diákjainak sikere 
a XIII. Országos Dohnányi Ernő 
Kamarazene Versenyen

A Debrecenben megrendezett találkozón a Zeneaka-
démia összesen tizenegy hallgatója indult.

A Molnár Dániel, Revóczky Ottília (hegedű), Szűcs 
Boglárka (brácsa), Márkus Ágnes (cselló) alkot-
ta vonósnégyes Weiner Leó: fisz-moll vonósnégyes  
(op. 13) első tételének előadásáért kiemelt nívódíjban 
részesült. Miranda Liu (hegedű), Lenner Barnabás 
(klarinét) és Minami Matsunaga (zongora) Bartók 
Béla Kontrasztok című darabjának színvonalas elő- 
adásáért kiemelt nívódíjat és rektori különdíjat kapott.

Az Attitude Kvartett tagjai, Deák Sára, Szabó Tamás 
(hegedű), Fajd Gergő (brácsa) és Baranyai Barnabás 
(cselló) a kiemelt nívódíj mellett a Dohnányi-díjat is 
megszerezték Weiner Leó Esz-dúr vonósnégyesének 
(op. 4/1) kiváló megszólaltatásáért.

A két vonósnégyes felkészítő tanárai Devich János,  
Gulyás Márta és Kováts Péter voltak.
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Április az utolsó hónap, amikor még látogatható a 
Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum avantgárd 
gyűjteménye Budapesten. Egészen pontosan május 
elsejéig tart nyitva a Magyar Nemzeti Galéria idősza-
kos kiállítása, mely az orosz avantgárd képzőművészet 
jelentős alkotóinak munkásságát mutatja be. Jekatye-
rinburgban található az 1910-1920-as évek orosz kép-
zőművészetének egyik legfontosabb kollekciója. Olyan 
nevek jelennek itt meg, mint Kazimir Malevics, Vaszilij 
Kandinszkij, Alekszandr Rodcsenko, El Liszickij, Natalja 
Goncsarova vagy Mihail Larionov. A múzeumot a 20. 
század eleji orosz kulturális forradalom utáni években 
alapították. 1920-ban nyílt meg A modern festészet 
összes irányzata című kiállítás – ez képezte a későb-
biekben a jekatyerinburgi múzeum gyűjteményének 
alapját. A jelenkori gyűjteményben az orosz avantgárd 

A mozaikszó a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó 
angol nevének rövidítése. Az európai szinten is jelen-
tős fesztivált idén harmadjára rendezik meg a Nemzeti 
Színházban, április 11. és 24. között. Az eseménysoro-
zat célja Magyarországon is bemutatni a világ legkü-
lönbözőbb színházi műhelyeiből kikerült produkciókat, 
és ezáltal betekintést engedni a hazai érdekelődőknek 
a nemzetközi színházművészetben zajló aktuális folya-
matokba. A MITEM-en idén 14 ország társulatai mu-
tatkoznak be, 22 előadással. A program az eddigieknél 
is változatosabbnak ígérkezik, archaikus előadásoktól 
kezdve klasszikus kedvenceken át kortárs darabokig 
minden megtalálható benne. A házigazda szerepét 
betöltő Nemzeti Színház több produkcióval is képvi-
selteti magát – színpadra kerül például a Szeszélyes 
nyár, a Galilei élete vagy a Don Quijote. Nem marad 
hiány azonban igazi kuriózumokból sem: Dél-Koreából 
egy autentikus sámánszertartás, Kínából egy szecsuani 
opera-hagyományt képviselő darab érkezik. 
Pino Di Buduo olasz rendező egy olyan előadást készí-
tett a fesztivál számára, amely a lakók városukhoz való 
legbensőbb hozzáállását változtatja meg. A közönség 
egy utazóshow részévé válik, amelyben lehetősége 
adódik újra felfedezni a feledésbe merült hangula-
tokat, szavakat és érzelmeket – Budapestet, teljes 
szépségében és bájában. Klasszikus színdarabokat is 
láthatunk majd; Argentínából egy kortárs szemszög-
ből interpretált Othello érkezik, Görögországból egy 
független színtársulat az Iliászt játssza (természetesen 
görögül), a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház tár-
sulata pedig Shakespeare Vízkereszt, vagy amire vágy-
tok című vígjátékával vendégszerepel. A találkozóról 
elmaradhatatlan Csehov Sirálya, amelyet egy svájci 
társulat ad elő, Thomas Ostermeier rendezésében. 

Bolond áprilisnak szokták nevezni ezt a hónapot. Gondolom, leginkább az időjárásról kapta a gúnynevét sze-
gény. De az is gyanús lehet, hogy már a legelső napja a bolondoké… Az érdekes programok mindenesetre nem 
fogytak ki, sőt, talán tükrözik is az április bohém hangulatát. S bár zenei szempontból is zsúfolt hónapnak né-
zünk elébe, nem hagyhatom ki az alkalmat, hogy néhány kulturális eseményt a figyelmetekbe ajánljak. Szóval, 
aki épp pihenőnapot tart a Tavaszi Fesztivál különböző produkcióinak látogatása közben, unatkozás helyett 
válogathat az alábbiakban ismertetett izgalmas lehetőségek közül.

Lakatos Zsuzsa

Egy kis orosz avantgárd

MITEM s még mit nem?

A találkozón fellépnek továbbá Spanyolország, Len-
gyelország, Szerbia, Oroszország, Románia és Grúzia 
társulatai. Az idegen nyelvű színdarabokat feliratozva 
vagy szinkrontolmácsolással lehet majd nézni. A szín-
házi estéken filmvetítések, beszélgetések, kiállítások is  
gazdagítják a fesztivál programját.
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Ezzel zárta Esterházy Péter a götebor-
gi könyvvásárra írt levelét, amelyet 
maga helyett küldött el az összejöve-
telre. Ebben a levélben jelentette be 
először, 2015 nyarán, hogy hasnyálmi-
rigyrákja van, emiatt nem tudott meg-
jelenni Göteborgban sem. Félelmei 
beigazolódtak – decemberben került 
polcokra legújabb, Szüts Miklós kép-
zőművésszel közösen jegyzett könyve,  
A bűnös. Az akvarell naplójegyzetekre 
még néhány éve talált rá Esterházy, és 
elhatározta, hogy gyilkossági történe-
teket fog írni hozzájuk. Végül egyetlen 
felkavaró rémhistória született meg, 
melyben a szerző őszintén vall súlyos 
betegségéről az olvasóknak. A könyv  
„Egy gyilkosság története – és egy 
szerelemé. Vagy a kettőé együtt, 
tehát szerelmi gyilkosságról szól.  
A gyilkos neve Hasnyálka. ’Hát… va-
lójában Hasnyálmirigyrák volt a neve 
az ebadtának.’ Iszonyatosan groteszk 
figura. Viszi Hasnyálkát az indulat, 
reneszánsz egyéniség ő, üzekedik és 
öl, mint a bajszos-kardos Balassi Bá-
lint, az érzékien démonikus Don Juan, 
vagy mint a féltékenység mardosta 
Othello.” – olvashatjuk a kötetben a 
bemutatkozó mondatokat. A szöveg közben feltűnő 
képek néha mélységes magányosságot, máskor kom-
fortos távolságtartást vagy egyenesen abszurd derűt 
sugallnak. Összeolvadnak a betűkkel, és egyben válnak 
posztmodern történetté életről, halálról és szerelem-
ről abban a formában, ahogy csak Esterházy képes írni 

„... Előbb-utóbb hosszabban is szólok róla, I am afraid”

szinte minden irányzata megtalálható: kubizmus, futu-
rizmus, neoprimitivizmus, szuprematizmus, konstruk-
tivizmus. Ebből ad ízelítőt a Magyar Nemzeti Galéria 
kiállítása, amely számos alkotó változatos stílusirány-

zatok jegyében keletkezett művein keresztül a törté-
nelem viharos eseményeit is megeleveníti a látogatók 
előtt.

minderről. Nekem egy kedves barátom adta a kezem-
be a kötetet, s bár nem az aktuális hónap híre, köte-
lességemnek éreztem mindenki figyelmébe ajánlani a 
művet, akinek még nem volt szerencséje személyesen 
találkozni vele.
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2016. április 1., 19:00
Hagyományok Háza

Nem kell bánkódniuk azoknak, akik tavaly szeptem-
berben esetleg lemaradtak a Budavári Könyvünnepen 
előadott Csángó Menyekezőről: április elsején a műsor 
újra látható lesz. Azoknak, akik a Hagyományok Házát 
választják ezen napon, valóságos időutazásban lehet 
részük. A program első részében a szokás legavatot-
tabb ismerői, csángó asszonyok, férfiak, gyermekek 
érkeznek Klézséről, Forrófalváról, Külsőrekecsinből 
és Bogdánfalváról, hogy megismertessék a közönsé-
get egy csángó falu legnagyobb mulatságának, a la-
kodalomnak a mára már elfeledett hagyományaival. 
Megtudhatjuk, milyen is lehetett valamikor a fülke, 
a menyasszonyrablás, pálcatörés, illetve mi is az a 
csókos pohár. A műsor részeként évszázados dalla-
mok, táncok, imák elevenednek meg újra a jelenlé-
vők előtt. Az előadók között olyan jeles művészekkel 
is találkozhatunk, mint a 2013-ban Prima Primissima 
Díjjal kitüntetett, diószéni születésű énekes-keramikus 
Petrás Mária, aki a Muzsikás Együttessel is gyakorta  
lép fel. A talpalávalóról szintén ismert moldvai zené-
szek, Legedi László és Hódorog András gondoskodnak.

2016. május 5., 20:00
Müpa, Fesztivál Színház

José James a kreativitás maga. Már gyerekkorában 
nyitott volt a különféle zenei irányzatokra, a lemezki-
adás fénykorában egyaránt érdekelték az új jazz-, al-
ternatív rock- vagy hiphop-számok. A New York-i New 
School diákjaként a jazz legendás alakjaitól tanult, 
többek között McCoy Tynertől és Wynton Marsalistól, 
valamint tisztelgett John Coltrane, Marvin Gaye és 
Billie Holiday előtt. A jazz mellett állandóan kereste a 
számára testhez álló megszólalási módokat, leginkább 
a ritmuscentrikus zenék világából merített inspiráci-
ót. A jazz stiláris kereteit tágítva bevonta zenéjébe a 

Csángó Menyekező
Papp Imre és barátai évfordulós koncertje

José James

Ha az első rész az adatközlőké volt, a második a 
gyűjtőké és a táncházmozgalomé. A Szályka Rózsa  
Hagyományőrző Együttes műsora után különleges 
módon a menyekezőt mindjárt egy évforduló követi – 
na, nem az ifjú pár valamely évfordulója, hanem Papp 
Imréé és barátaié. Nemcsak azok lépnek fel, akik az 
elmúlt évtizedekben az idén 45. évét ünneplő Jászság 
Népi Együttes műhelyében vagy a Jászberényi Csángó  
Fesztiválokon láthatóak voltak, hanem ízelítőt kap-
hatunk Péterbezence Anikó, Papp Imre és a jászsá-
gi műhely közel három évtizedes Kárpát-medencei  
gyűjtői munkásságából is.

Az est második felének közreműködői között ott ta-
láljuk a jelentős gyűjtői életművel rendelkező, 90. 
születésnapját nemrégiben ünneplő Kallós Zoltánt, 
illetve egyetemünk tanárát, Pávai Istvánt is. Ha pedig 
még mindig nem volna elegendő a motiváció: a jegy 
megvásárlásával a nézők az est első felében fellépő 
moldvai Szályka Rózsa Hagyományőrző Egyesület ma-
gyarországi tartózkodását is támogatják.

V. Szűcs Imola

hiphop, a drum’n’bass, a soul és az R’n’B stílusjegye-
it is. Lemezein és koncertjein mégsem távolodik el a 
jazztől, szuggesztív személyisége és egyéni előadói 
megközelítése egységes képet alkot. A Müpában a 
modern vokális trendek bemutatására vállalkozik négy 
zenészpartnerével, köztük Solomon Dorsey bőgős-
basszusgitárossal, a produkció zenei vezetőjével.

José James – ének, gitár
Takeshi Ohbayashi – billentyűs hangszerek
Solomon Dorsey – bőgő, basszusgitár
Joe Blaxx – dob

Vikukel Dániel
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A Figaro áprilisi számában egy újabb, talán keveseb-
bek által ismert könyvtári helyszínre hívom a kedves 
Olvasókat: a Kutatókönyvtárba. 

Ahogyan a Billentyűs Tanszék büszke arra, hogy Liszt-
től kezdve folyamatosan levezethető a zongoratanárok 
„családfája”, úgy a Kutatókönyvtár is Liszt Ferenc köz-
vetlen leszármazottja, hiszen a Zeneakadémia meg-
alapításakor Liszt jelentékeny mennyiségű könyvet 
és kottát adományozott az intézménynek, illetve úgy 
rendelkezett, hogy budapesti könyv- és kottatárát a Ze-
neakadémiára hagyja. Ennek kapcsán az itt található 
dokumentumok közül jó néhány megfordult a mester 
kezében, sőt több kéziratot is itt őriznek, egy emelettel 
feljebb, a Liszt Emlékmúzeumban. Hogy melyek ezek 
a dokumentumok, azt a rajtuk található pecsét is jelzi.

De más különlegességet is találhatunk még itt.  
Ahogyan a Semmelweis utcai főiskolai könyvtár napi 
használatban lévő dokumentumai a Központi Könyv-
tárba kerültek, úgy a korábban ugyancsak a Semmel-
weis utcában működő Nemzeti Zenede kottaanyaga a 
Kutatókönyvtárban lelhető fel. Sok 1850 előtti kottát 
találhatunk itt, többek között jó pár Haydn-, Mozart-, 
Beethoven-, Schubert-, Schumann- és Chopin-mű első 
kiadását.

Aki Liszt Ferenc életművére kíváncsi, a Kutatókönyv-
tárban biztos helyen kopogtat, hiszen a hagyaték mel-
lett szisztematikus Liszt-gyűjteményt is talál, amellyel 
kapcsolatban az itt dolgozó munkatársak nagy szakér-
telemmel és segítőkészséggel állnak az ide látogatók 
rendelkezésére. De nem csak a Liszt-kutatók számára 
paradicsom ez a hely. Itt van például Weiner Leó kéz-
iratainak gyűjteménye is, és a Zeneakadémia múltjá-
ból is gazdagon akad szemezgetni való.

A jelzetekről: ha LH, akkor Liszt-hagyaték, és hasonló-
an a Központi Könyvtárhoz, ez után itt is Z vagy K kö-
vetkezik, tehát kotta vagy könyv. Az Ms jelzés kéziratot 
jelent, ezeket már elkezdték digitalizálni, így inkább 
ebben a formában tekinthetők meg. A másik gyakori 
főjelzet az RGy, tehát ritkasággyűjtemény, ezen belül 
is elkülönülnek a könyvek és a kották. Az M jelzetű-

ek az egykori Nemzeti Zenede anyagai, melyek között 
több kézirat is található. A Liszt Gyűjtemény (LGy) is 
két részből áll: a Liszt életében megjelent kottákból, 
valamint a Liszttel kapcsolatos szakirodalomból.

A keresést a könyvtárosok mellett a bőséges leírá-
sok segítik. Míg a Központi Könyvtárban meglepetést 
okozhat egy-egy kotta állapota, vagy az, hogy az ének-
szólamokat C-kulcsokban jegyezték le, a Kutatókönyv-
tárban már a leírások is részletesen foglalkoznak a 
dokumentumok milyenségével, a papír minőségével, 
a kötés jellegével, a kézzel írott bejegyzésekkel, és 
minden (legalább közelítőleg megadható) keletkezési 
dátummal.

Lévén, hogy az itt elérhető anyagok nagyrészt eredeti, 
pótolhatatlan és nagy értékű dokumentumok, innen 
nem lehet kölcsönözni, de helyben szinte minden 
azonnal hozzáférhető. A régi anyagok előnye, hogy 
nem védi már őket a szerzői jog, lévén, hogy a szerzők 
halála óta eltelt 70 év, és a kiadások is régebbiek, mint 
ötven évesek. Ez a gyakorlatban például azt jelenti, 
hogy a Központi Könyvtár legtöbb dokumentumával 
ellentétben, digitális, vagy papír alapú másolatot lehet 
róluk kérni.

A Kutatókönyvtár hétfőn, szerdán és pénteken 9 és 14 
óra között látogatható, kedden és csütörtökön pedig 
délután 1-től 6-ig.

Aki tudományos vagy doktori ambíciókkal rendelke-
zik, feltétlenül meg kell, hogy merítkezzék a kutatás 
világában. Ennek elkezdéséhez kiváló terep a Kuta-
tókönyvtár, mert nemcsak közeli és barátságos hely, 
hanem arra is lehetőséget ad, hogy zeneakadémista-
ként mindenki kissé a saját múltjában is elmélyedjen 
az egyetem nagyjait tanulmányozva. Ne gondoljátok, 
hogy a 19. század olyan messze van! Ha meg akar-
tok ismerkedni az akkor alkotó magyar zenészekkel, 
csak a Régi Zeneakadémia földszintjéig kell men-
netek. Egy egyetemi képzés elég hosszú idő ahhoz,  
hogy ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget.

Uzsaly Bence

„A múltnak tengeréből...”
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Október közepétől február végéig Firenzében folytat-
tuk tanulmányainkat férjemmel, Kecskés D. Balázs-
zsal. Hogy miért pont ezt a várost választottuk, ezt 
a kérdést sokan feltették nekünk kiutazásunk előtt, 
és még többen Firenzében. Megválaszolni most 
éppolyan kevéssé tudom, mint mikor kiutaztunk, 
de ez nem jelenti, hogy a kint töltött idő nem volt  
jó és hasznos.

Mivel már egy éve házasok voltunk, fontos szempont 
volt, hogy ne kelljen hónapokra elválnunk egymástól, 
ezért olyan egyetemet kerestünk, ahol mindketten ta-
nulhatunk. Balázsnak Fekete Gyula tanár úr ajánlott 
egy firenzei zeneszerzés tanárt. Mivel a zeneismeret 
szak igen speciális, Magyarországon kívül kevés intéz-
ményben működik hasonló, így én karvezetés szakra 
tudtam jelentkezni. A város szépségéről sokat hallot-
tunk – nagy kíváncsisággal indultunk el Firenzébe.

A szállással kapcsolatban akadtak nehézségek: a ház-
ban a három lakótárson kívül öt kutya élt, akik nem 
mindig fogadtak minket szeretettel. Fűtés sokáig nem 
volt, a téli hónapokban is csak néhány órára reggel 
és este. Miután megérkeztünk, megtudtuk, hogy a  
tanítás csak novemberben kezdődik.

„Ha ilyen kevés dolgunk van, ismerjük meg a várost!” – 
gondoltuk. És Firenze valóban gyönyörű. A történelmi 
belváros épületei mind több száz évesek, a zöldzsalus, 
sárga falú lakóházak és a reneszánsz paloták harmo-
nikusan illeszkednek egymáshoz. Óriási élmény volt, 
ahogy a szűk utcákon kanyarogva szinte beleütköztünk 
a hatalmas dómba. Falai fehér, vörös és zöld márvány-
nyal vannak befedve, aprólékos és változatos, csodá-
latosan gazdag motívumokkal. Firenze fekvésében 
emlékeztet Budapestre: az Arno folyó szeli ketté, egyik 
fele dombos, erőddel és városfallal, a másik fele lapos, 
múzeumokkal és a városházával.

A Conservatorio
Olaszországban a zeneoktatásnak egyféle intézménye 
van: a conservatorio. Tízéves kortól lehet beiratkozni, 
de legtöbben felnőtt korukban kezdenek el itt zenét 
tanulni. A képzés – tanszaktól függően – hat-tíz évig 
tart. Ez az oktatási rendszer elsősorban az énekesek-
nek kedvez, akik a firenzei zenei oktatás legerősebb 
tanszaka. A conservatorio mellett a legtöbben más 
egyetemen is tanulnak. Az iskola kicsi, hangulatában 
inkább egy zenei szakközépiskolához hasonlít. Két 
épülete közül az egyik egy 16. századi vadászvilla, ahol 
még a mosdó plafonját is freskók díszítik. A különle-
ges épület kicsit feledtetni tudta azt a nehézséget, 
hogy naponta maximum két órát gyakorolhatott egy 
tanuló, ha egyáltalán sikerült termet szereznie. Ez a 
problémánk később megoldódott: egy közeli temp-
lomban lehetőségünk nyílt használni egy zongorát,  
szinte korlátlan mennyiségben.

A főtárgy órákról
A zenetanítással kapcsolatos tapasztalataink a legna-
gyobb végletek között mozogtak. Balázs főtárgy taná-
ra, Paolo Furlani vérbeli muzsikus: zenei műveltsége, 

Miért éppen Firenze?

Kecskés D. Balázs és Kecskés D. Vértesy Júlia
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analitikus képességei, valamint természetes muzikali-
tása egyaránt lenyűgöző hatást tettek. Nemcsak a kü-
lönböző műfajok, stílusok és formák kiváló ismerője, 
hanem rendkívül lelkiismeretes tanár is. Sok főtárgy 
óra után e-mailben új és új tanácsokkal látta el Balázst. 
A zeneszerzés tanszakon belüli zenei életet nehezebb-
nek bizonyult megismerni: a növendékek nagyon ked-
vesek, de műveikkel kapcsolatban igen zárkózottak 
voltak.

Az én főtárgy órán szerzett tapasztalataimat inkább 
a másik véglet jellemzi. Négy hónap alatt összesen 
két Palestrina-madrigált tanultunk a karvezetés órán, 
a második művet nem sikerült végig elénekelnünk.  
Az órákon mind a tíz karvezetést tanuló növendék 
részt vett. Egyikünk mindig megtanította a mű újabb 
szakaszát, szólamonként előénekelve. Ez nagyon sok 
időt vett igénybe, mert az itt tanulók – bár a kottaolva-
sással csak ebben az intézményben kezdtek el foglal-
kozni – a szólamok megtanulását soha nem tekintették 
házi feladatnak. Az órák végén mindenki elvezényelte 
a mű már megtanult részét. Így a növendékek hetente  
kb. öt percet vezényeltek.

A kórusról és egy operaelőadásról
Kórusra nagyon sokan járnak, ezért több csoportra 
osztják őket. Nagyon örültem, hogy karvezetőként az 
énekesekből álló kórusba osztottak be, így részt ve-
hettem a Conservatorio által bemutatott opera elő-

adásában (Auber: Fra Diavolo). A produkcióban való 
részvétel a színpadi és zenei élmény mellett a társaság 
miatt is a legszebb emlékeim közé tartozik. A próbák 
folyamán végre olasz diákokkal is megismerkedtem, 
néhányukkal barátságot is kötöttem.

A firenzei koncertéletről
Noha távol érzem magam attól, hogy a firenzei kon-
certéletet átfogóan és kimerítően jellemezni tudjam, 
mégis leírnám néhány benyomásomat. Számomra 
úgy tűnt, a kortárs kompozíciók nem képezik szerves 
részét a repertoárnak, bár Ligeti nevével találkoztam 
a koncertkalendáriumban. Egyébként az országban 
a legnagyobb hírnévnek örvendő kortárs zeneszerző 
alighanem Sciarrino. Örömmel láttam, hogy Bartók 
és Kodály ott is rendszeresen játszott zeneszerzők.  
Emellett az is érdekes volt, hogy olyan – nálunk talán 
mellőzött – zeneszerzőket is repertoáron tartanak, 
mint Cherubini vagy Auber, és persze az olaszok ked-
vence, Nino Rota.

Összességében mindenkinek csak javasolni tudom, 
hogy Erasmus ösztöndíjjal külföldön tanuljon. Szá-
momra a kint töltött négy hónap alatt szélesebbre 
nyílt a világ, és benne Magyarország is. Olyan dolgokat 
láttam meg a hazai zenei életben és zeneoktatásban, 
amelyeket itthonról nem láthattam.

Kecskés D. Vértesy Júlia

Auber: Fra Diavolo
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Ábrányi Kornél a 19. század 
magyar zenei közéletének 
központi személyisége és a 
hazai zenetörténet-írás egyik 
első reprezentánsa. Kiterjedt 
munkásságára jellemző példa 
A magyar zene a 19-ik század-
ban című, kereken hétszáz ol-
dalas munkája. Ábrányi azon-
ban nem csak zenetörténettel 
foglalkozott. 1877-ben jelent 
meg hiánypótló tankönyve, 
melyben sok-sok érdekes-
ségre bukkanhat a szépészeti 
kérdések iránt érdeklődő ol-
vasó. Hogy a szépészetről a 
magazinok naprakészebben 
tájékoztatnak? Nem, nem, 
itt most másfajta szépé-
szetről lesz szó. A Zenészeti 
aesthetika elméleti s gya-
korlati szempontból című 
könyv teljeskörű ismertetést 

nyújt a mértanilag és lélektanilag átgondolt zöngegymásutáni hullámzatok segítségével létrejövő kifejezési 
igazságról, mindezt kiegészítve a zöngidomok és zöngaránysorok természetének és felhasználhatóságának  
gyakorlatias jellemzésével. Íme néhány bekezdés a közel másfél évszázada írt zeneelméleti munkából.

Ozsvárt Viktória

békóiból s a zene előállítására szolgáló hangszerek s 
azok kezelésének is tökéletesbülnie kellett, hogy magát 
a világiasb, hogy ugy mondjuk emberibb, természete-
sebb szellemmel s költészettel fölfrisitse, regenerálja.”

Az elődöknek nem rest felróni olykor nehézkes felfogá-
sukat, miközben alig talál szavakat felháborodásának 
kifejezésére:
„Tudjuk a műtörténelemből, hogy Mozárt Don Juanja 
és Beethoven Fideliója felett, azok első előadása után, 
pálcát tört az akkori egész bécsi magas szakkritika 
(!?) Ugyanily sorsban részesültek későbben egy Schu-
bert, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Berlioz, Liszt,  
Wagner művei!”

Chelemen Paula karikatúrája

Ábrányi teketóriázás nélkül megnevezi azokat az 
akadályokat, melyek a szépészeti szabályok pontos  
meghatározásának útjában álltak:
„Semmi sem természetesebb, mint hogy a művésze-
tek legifjabb testvére, a zeneművészetre vonatkozó 
szépészeti szabályok s irányzatok meghatározása fe-
lett legkésőbben lehetett némi megálapodásra jutni, 
nemcsak azért, mert ennek a keresztyén időszámitás 
első századaiban erősen utját állta az egyházi énekek 
szent hagyománya, s későbben – a 16-17-ik századig 
– a mindinkább kifejlődött s uralkodásra jutott merev 
ellenpontozatos műformák s alakzatok használata; 
hanem azért is, mert a zenének előbb ki kellett magát 
szabaditania az egyház és a száraz tudományosság 
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Zeneszerzők és előadóművészek alighanem napjaink-
ban is töprengnek az Ábrányi által közel százötven éve 
megfogalmazott kérdésen: kiknek okozzon valamely 
zenemű élvezetet?
„Alig lehetne paradoxabb tételt felállítani, mint azt, 
hogy a zeneköltőnek nem főcélja, megnyerni művével 
a közönség, a hallgató vagy a játszó tetszését.
Ha tehát kivétel nélkül tetszeni való vágyás vezérli a 
zeneköltő tollát: azonnal fölmerül a kérdés, hogy minő 
tulajdonokkal kell tehát birnia egy zeneműnek arra 
nézve, hogy tessék s hogy élvezetet szerezzen a hall-
gatónak?”

Tárgyilagosan írja le a zeneszerző munkafolyamatát, 
sőt arra vonatkozó tanácsot is ad, hogyan ne legyen 
valakiből meg-nem-értett művész:
„A zeneköltő tehát nem tesz mást, mint hangok s 
azok különféle összelése, sorozata, öszhangosítása, 
időbeosztása s alakzati keretbe öntése által utánozza 
az emberi kebel különféle hangulatának hullámzá-
sait. Ha tehát azt akarja, hogy az utánzatban rajta 
kívül mások is fölismerjék az eredetit, a mintaképet: 
szükséges a kettő közt bizonyos szellemi hasonlatnak, 
rokonkapocsnak léteznie. S ebből aztán minden mű-
terméknek (s igy minden zeneműnek is) ama legel-
ső, mondhatni alaptulajdona következik, mely nélkül 
műbecscsel átalában nem birhat, t. i.: a mintakép és az 
utánzat közti hasonlat, rokonság, öszhangzás, vagyis:  
a kifejezési igazság.”

Az általános szépészeti fejtegetések után a zeneelmé-
let gyakorlati kérdéseire tér:
„Nézzük, a zene egyik leghatalmasabb, mondhatni: él-
tető elemét, a zöngidomot (rhythmus), s lássuk miben 
rejlik annak ereje és hatása szépészetileg?
[...]
A szem, a méretvonalak által különbözteti meg a 
zöngcsoportok időtartamát, mely a hallérzékre néz-
ve, vagy bizonyos bensőleg képzelt, vagy érzéki-
leg is feltüntetett hangsuly által válik észlelhetővé. 
De a hangsuly nem rejlik magában a zöngékben, 
mint valamely kézzel fogható érzéki tulajdon, ha-
nem azzal csak az értelem ruházza fel, s ebből ered  

aztán a zöngidomok véghetlen változatossága a zené-
ben. Az értelem által osztogatott eme hangsuly, nem 
lehet pusztán önkönyszerü a zeneköltésztben, vagy ha 
ugy kezeltetik: nem lesz az öszhangzásban a kifejezési 
igazsággal.”

„Azonban kétségtelen, hogy a zöngegymásutáni 
hullámzatnak még a többi – már többször említett – 
zenészeti tényező elemek hozzájárulta nélkül is híven 
kell követnie az érzeményi hullámzat vonalait, hogy ha 
a szépészet és kifejezési igazság igényeinek meg akar 
felelni.”

„A szólami zöngaránysornak […] természetes és kifeje-
zésre szolgáló alkalmazási alapszabályai oly világosak, 
hogy azok érvényességét minden gondolkodó zenész-
nek, zeneköltőnek be kell látnia.”

„Csak ha az ily mértanilag és lélektanilag átgondolt 
s kidolgozott zenészeti tételekkel, mind ama sem-
mitmondó számtalan zenészeti frázist és derüre-
borura egymásra halmozott szólamvezetéseket 
egybehasonlitjuk, minőkkel halomszámra találkozunk 
ugy operai, mint a tiszta hangszeres zene mezején: 
csak akkor fogunk kellőleg meggyőződni, hogy minő 
és mennyi visszaélés üzetik a zene terén e művészet 
legjelentékenyebb elemeinek alkalmazásával is. A ze-
neszerzők kevésbé művelt és gondolkodó része, mely 
legtöbbnyire csak a homophon tételekre támaszkodik 
s leginkább a dallami kellemet törekszik kizsákmányol-
ni, rendesen figyelmen kívül hagyja a többi szólamok 
lélektani kezelését, s a műértők előtt azért is tudnak 
aztán oly kevés érvényre emelkedni műveikkel.”

Forrás: Zenészeti aesthetika elméleti s gyakorlati 
szempontból tárgyalva. Az Orsz. Magy. K. Zeneakadé-
mia használatára. Irta és szerkeszté: Ábrányi Kornél,  
Orsz. M. K. Zeneakadémiai tanár. 
Budapest: Magy. Kir. Egyetemi Nyomda, 1877.
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Vigh Andrea rektorasszony vezette fel a március 8-i 
ülés első napirendi pontját, amely a rezidens együt-
tesi státusz elnyerésével és fenntartásával kapcsola-
tos általános szabályok megállapítása volt. Mivel az 
Egyetem jelentős hangversenyhelyszín, bevezetésre 
kerül a rezidens státusz, amellyel az Zeneakadémiá-
hoz kötődő zenekarok rendelkezhetnek állandó vagy 
időszakos jelleggel. A szabályzat kimondja, hogy a 
rezidens státusz odaítélése minőségi szempontokon 
alapul. Rögzíti, hogy az állandó rezidens státuszt ki-
zárólag a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara tölti 
be; az időszakos rezidens státusz – amelyet egyide-
jűleg több, egymástól eltérő típusú együttes tölt-
het be – pályázat útján nyerhető el legalább egy, 
legfeljebb három évre. A pályázatok elbírálását és a 
rezidensi együttműködés értékelését a rektor által  
létrehozott állandó bizottság végzi. A Zeneakadémia 
Szimfonikus Zenekarának működését külön szabály-
zat, az időszakos rezidensi együttműködés részleteit 
a rezidens együttessel kötött megállapodás szabá-
lyozza. A szabályzat megtárgyalása után a Szenátus  
azt egyhangúlag el is fogadta.

A második napirendi pont az intézményfejlesztési 
terv volt, mely egy olyan kérdőív alapján készült el, 
amely a rövid-, illetve hosszútávú terveket egyaránt 
tartalmazza. Az egyetemi épületek állapotára reflek-
tálva nagy hangsúlyt kapott a tervben az infrastruk-
túra fejlesztése, a hosszútávú célok között szóba 
került egy budapesti campus létrehozása, valamint 
a Kecskeméti Kodály Intézet kibővítése, melyre a túl-
jelentkezés miatt van szükség. A tervezetben szó esik 
továbbá a hangszerállomány fejlesztéséről és az orgo-
naépítés befejezéséről is. A Zeneakadémia számára 
nemrég odaítélt Európai Örökség Díjjal összefüggés-
ben sor kerülhet turisztikai fejlesztésekre is, valamint 
a kitűzött célok közt szerepel az is, hogy az Egyetem  
a budapesti zenei emlékhelyek központjává váljon.

Az ülésen ismertették a Herendi Porcelángyárral kötött 
együttműködési megállapodást, melynek célja, hogy a 

két magyar nemzeti értékként nyilvántartott, kiemelt 
kulturális értéket képviselő intézmény az egymás ki-
adványaiban való megjelenésekkel, egymás idegen-
forgalmi tevékenységének és nemzetközi kapcsolata-
inak erősítésével, valamint közös kulturális kiállítások 
szervezésével segítse egymás munkáját. Az együttmű-
ködés részeként a porcelánmanufaktúra – alapítása 
190. évfordulójának tiszteletére – a Zeneakadémia 
épületében helyezi el a magyar nemzetnek szánt aján-
dékát, egy bravúr díszvázát. Ugyancsak a megállapo-
dáshoz kapcsolódóan nyílt Herenden Képzőművészek 
Liszt életében címmel kiállítás, melyet április 30-ig  
tekinthet meg a közönség.

Az egyebek napirendi pontban szó esett a Debrecen-
ben megrendezett Dohnányi Kamaraversenyen elért 
eredményekről: a Zeneakadémia kimagasló együttesei 
szinte az összes díjat elhozták.

Az ülés végén felhívták a Szenátus figyelmét a Zene-
tudományi Intézet két saját kiállítására, melyek címe:  
A zongorázó Bartók, valamint Bartók és kortársai.

Dani Zsuzsanna

A Szenátus márciusi üléséről
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A koncert nyitányaként Telemann Concerto Polon című 
művét játszotta a Simplicissimus „keménymagja”.  

A váratlan fordulatokkal teli darab elegáns és hatá-
sos belépő volt az együttesnek. Az egész est a játékos 

A kamarazenélés szeretete

A Simplicissimus Kamaraegyüttes immáron harmadszor adott önálló estet az Óbudai Társaskör nagytermében. 
A 2014-es nagyszabású, vidám Speer-muzsikát bemutató társasköri debütálás és a sok zenei meglepetést tar-
togató 2015-ös Georg Muffat-koncert után 2016. február 18-án egy Telemann-est fültanúi lehettünk. Ezúttal 
három kiváló művészt hívtak meg közös muzsikálásra: Rohmann Ditta, Fassang László és Csalog Benedek társa-
ságában hallhattuk őket változatos kamarazenei felállásokban.

Simplicissimus Kamaraegyüttes (fotó: Pálos Péter)
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Liszt és az átoperálás esete
Nem kinövése, hanem szükséges eleme a művészetnek a virtuozitás – mondotta egy meggondolatlan pillanatá-
ban egyetemünk alapítója. Gyanítom, hogy élete folyamán revideálta ezt az álláspontját, kései művei legalább-
is erre engednek következtetni. Volt azonban egy műfaj Liszt életművében, amelyben annak ellenére, hogy a 
virtuozitásról szól, művészileg is jelentős alkotások születtek: ez a parafrázis.

kamarazenélés jegyében telt, amely éppúgy volt az 
összeszokott társaság érdeme, mint meghívott vendé-
geiké.

A Rohmann Ditta közreműködésével megszólaló 
ouverture-suite-ben a művésznő olyan zenei sponta-
neitással keltette életre a concertáló csellószólamot, 
amely óriási egymásra figyelést követelt meg a zené-
szektől. Lenyűgöző volt, ahogyan a művészek egymás 
rezdüléseire figyeltek és reagáltak, s ahogy a közönség 
figyelmét is teljesen lekötötte az előttük születő csoda.

Telemann „Párizsi” kvartettje a Simplicissimus és a 
három vendégművész közös interpretációjában szó-
lalt meg. A mű előadása során Rohmann Ditta ezúttal 
continuo-játékosként is részt vett a zenélésben férjé-
vel, Fassang Lászlóval – természetesen a legteljesebb 
összhangban. A barokk fuvolán közreműködő Csalog 
Benedek, Németh Zsombor – a Simplicissimus művé-
szeti vezetője – és a gyakorlott gambajátékos, Nagy 
Réka maximálisan egyenrangú partnerként voltak je-
len a mű előadásában.

Hangszer-összeállítás szempontjából talán a Kamara-
concertónak nevezett trió volt a legnagyobb különle-
gesség, melyet hegedűn, orgonán és csembalón adtak 
elő a művészek. A Fassang László és Németh Zsombor 
között megvalósuló érzékeny zenei párbeszédhez Har-
math Dénes biztosította csembalón „a legtökéletesebb 
alapot oly módon, hogy bal keze az előírt hangokat 
játszotta, a jobb pedig ahhoz kon- és disszonanciá-
kat, hogy ezáltal jól hangzó harmónia adódjon Isten 
dicsőségére, és a kedélyek megengedett felvidítására” 
(ahogy J. S. Bach idézi F. E. Niedt meghatározását a  
generálbasszusról).

A műsorból kiemelném továbbá Németh Zsombor és 
Vizeli Máté hegedűduóját, akik rendkívül szemléletes 
módon adták elő a „Gulliver” suite-et. Jó kedélyű elő-
adásuk hangulata pedig átragadt a közönség tagjaira 
is, akiknek lelki szeme előtt – minden bizonnyal – kép-
szerűen jelentek meg Jonathan Swift szatirikus regé-
nyének szereplői.

Az est zárásaként Kéringer Dávid és Nagy Réka szó-
lójával csendült fel Telemann a-moll furulya-gamba 
concertója. A keretes szerkezetű koncert első műsor-
számához hasonlóan e mű utolsó tételében is előtérbe 
kerül a népies hangzásvilág – ez a tudatos műsor-ösz-
szeállítás kiválóan illik az együttes profiljához.

A kamarazenélés szeretete, az egymásra figyelés és a 
játékosság hatotta át az egész koncertet. Bízom benne, 
hogy a zenészek folytatják ezt a szép hagyományt, és 
jövőre is hallhatjuk őket – többek között – az Óbudai 
Társaskör nagytermében.

Kovács Viktória

(Telemann-est. Óbudai Társaskör. 2016. február 18. 
19:00. Műsor: Georg Philipp Telemann: Concerto 
Polon; Ouverture-suite, TWV 55:D6; Der getreue 
Music-Meister / Gulliver-suite; Concerto fuvolára, fu-
rulyára és vonósokra; Nouveaux quatuors en six suites 
/ Quatuor VI; 6 Concerts et 6 Suites / Concerto III; Con-
certo furulyára, gambára és vonósokra. Km.: Csalog 
Benedek (fuvola), Rohmann Ditta (cselló), Fassang 
László (orgona, csembaló), Simplicissimus Kamara-
együttes: Németh Zsombor, Vizeli Máté (hegedű), 
Kabdebó Noémi (brácsa), Nagy Réka (cselló, viola da 
gamba), Király Tamás (nagybőgő), Harmath Dénes 
(csembaló), Kéringer Dávid (furulya).)

A 17–19. században kétségkívül az opera volt az 
egyik vezető zenei műfaj, az összművészeti telje-
sítmény, ahol zene, színészet és dráma találkozott.  

A francia fővárosban tombolt az operaélet: Liszt itt sa-
játította el a párizsi olasz opera nyelvét, a bel cantót. 
Fel is merülhet rögtön a kérdés: írt-e Liszt operát?  
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Fiatalkorában – egész pontosan tizenkét évesen – írt 
egyet Don Sanche, avagy a szerelem kastélya címmel, 
de jelentőségéről csupán annyit, hogy a szerző maga 
is azt hitte, hogy elveszett. A kéziratot végül 1903-
ban megtalálták, majd 1977-ben elő is adták a művet 
Londonban, ám ez nem forgatta fel különösebben az 
operarepertoár világát. Az operával való első kézből 
szerzett tapasztalatánál gyümölcsözőbb volt Liszt szá-
mára a műfajjal ápolt másik fajta viszonya: a parafrá-
zisok készítése.

A parafrázis olyan műfaj, melyben a szerző kölcsönzött 
zenei anyagokból állít össze egy virtuóz kompozíciót. 
Liszt esetenként arra is törekedett, hogy tömörítse az 
adott opera anyagát, így gyakorlatilag absztraktot írt a 
műből. A zenei anyag esszenciája tálalva, körítés à la 
Liszt. Ez a műfaj, melyhez a virtuozitás hozzátartozott, 
remek terep volt Liszt számára, hogy megmutassa, mi-
lyen hajmeresztő mutatványokra képes ujjaival a zon-
gorán. Ennek eredménye, hogy fiatalkori parafrázisai 
rendkívül nehezek, szinte lejátszhatatlanok.

A virtuóz Liszt operaélményei címet viselő koncert 
alapkoncepciója találó volt: párhuzamba állítani az 
eredeti operaanyagot a Liszt-féle feldolgozásokkal. 
Mint azonban tudjuk, az elmélet és a gyakorlat között 
elméletileg nincs különbség, gyakorlatilag azonban 

van. A koncepció gyakorlatba való átültetését akadá-
lyozta, hogy nem találtak olyan embereket, akik le-
játsszák a Liszt-féle feldolgozásokat. Az egész műsor  
olyan volt, mint azok a félkész épületek, amelye-
ket a válság miatt régóta nem fejeztek be: biztosan 
szépek lennének, csak éppen a fele még nincs meg.  
A koncerten hallhattunk jó pár áriát, ám Liszt-műveket 
alig-alig. A helyzetet csupán az mentette meg valame-
lyest, hogy a műsort vezető Szabó Ferenc János – aki 
egyben a műsor szerkesztője is volt – folyamatosan 
kommentálta, milyen volt Liszt viszonya a különböző 
operákkal és azok szerzőivel. Enélkül nem lett volna  
legitim Liszt nevével fémjelezni a koncertet.

Donizettitől két énekes ária és egy operaparafrázis 
hangzott el. A koncert első száma a La Favorita című 
opera Leonora-áriája volt. A produkció egyenesen a 
gyorsreagálású hadtesttől került ki, mivel eredetileg 
Meláth Andrea énekelte volna, aki viszont nem sokkal 
a koncert előtt megbetegedett, így Ruszó Alexandra 
ugrott be helyette. Természetesen az ember nem kí-
ván túl szigorú lenni, mikor tudja, hogy körülbelül 24 
óra áll rendelkezésére valakinek a felkészülésre, ám a 
művészlétnek ez is része, így meg kell jegyezni, hogy 
az előadás nem volt elég kidolgozott. A hangi adott-
sággal nem volt semmi gond, de hiányzott az az erős 
koncentráltság, amely lehetővé tette volna, hogy az 

Yoshida Makiko és Szűcs Attila (fotók: Zeneakadémia / Tuba Zoltán)
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Karvezetés vizsga- és diplomakoncert
A Solti György Kamaraterem kóruskoncertre igen alkalmas, szép terében március 4-én tartották a zeneis-
meret és karvezetés szakosok vizsgáját, illetve diplomakoncertjét, előtte pedig átadták a Bácsi Zoltán László  
Alapítvány idei díját. A tehetséges diákoknak kijáró támogatást Kónyáné Puskás Laura nyerte el.

énekesnő az ária minden egyes pillanatában jelen le-
gyen. A második Donizetti-ária a Lammermoori Lucia 
főhősnőjének áriája volt. Imai Ayane olyan produk-
ciót nyújtott, amely méltó párja volt a koncert másik 
csúcspontjának, Theodora Raftis előadásának. Itt szü-
lettek meg azok a pillanatok, amelyekben az ember 
megpróbál minél kevesebbet lélegezni, hogy teljes 
figyelmével jelen lehessen, és befogadhassa a zenét. 
A harmadik Donizetti-mű Lisztnek a Lammermoori 
Luciára írott reminiszcenciája volt, melyet Farkas  
Zsolt szólaltatott meg. Tisztességesen eljátszotta a 
művet, ám interpretációja steril volt, hiányzott a zenei 
anyag felrobbantása. Liszt biztosan nagyobb szenve-
déllyel adta elő, hogy annyira odavoltak érte a nők…

Bellini is három művel képviseltette magát a mezőny-
ben. A Rómeó és Júliával Theodora Raftis elképesz-
tően magas színvonalú produkciót tett le az asztalra, 
olyannyira, hogy utána legszívesebben hazamentem 
volna, mert úgy éreztem, a koncert elérte a tetőpont-
ját. Végül azonban maradtam, és meghallgattam az 
ezt követő áriát az Alvajáróból Yoshida Makiko elő-
adásában, mely sajnos – nomen est omen – meglehe-
tősen unalmasra sikeredett. A harmadik Bellini-áriát 
Szűcs Attila énekelte, aki gyönyörű hangon adott elő 
statikus zenét: a dallamívek sehova sem vezettek, 
zenei állóvíz alakult ki. Ez igazán kár, mert hangját  
egyébként élvezet volt hallgatni.

Meyerbeer egy számmal nevezett be erre a koncert-
re, de a választás nem volt a legszerencsésebb. Urbain 
áriája hangzott el a Hugenottákból Imai Ayane tolmá-
csolásában. Az előadás ugyan jó volt, de az ária maga 
nem elég mutatós. Mozart is felbukkant, hogy Don 
Giovanni és Zerlina kettősével képviseltesse magát. 
Szűcs Attila Yoshida Makikóval énekelte el a duettet – 
Szűcs Attila itt már zeneileg is kifejezetten jó produk-
ciót nyújtott. Itt hangzott el az az érdekes információ, 
hogy Liszt, bár kevés Mozart-operaparafrázist írt, a 

Don Giovannira (illetve Liszt esetében Don Juan) írott 
műve mégis az egyik leghíresebb ebben a műfajban.

A koncertet Wagner műve zárta, akivel Liszt külö-
nös viszonyban volt: amellett, hogy barátok voltak, 
rokoni kapcsolatba is kerültek, hiszen Liszt lánya, 
Cosima elhagyta Hans von Bülow-t Wagnerért. (Ami 
értelemszerűen jelentős konfliktust generált Wagner 
és a Bülow-val erős barátságot ápoló Liszt között.)  
Az est utolsó énekes száma Wolfram áriája, a Dal az 
esthajnalcsillaghoz volt a Tannhäuserből, Szűcs Attila 
előadásában. Ezt követte Wagner–Liszt: Elza álma.  
Az álomba ringatás Niinomi Takuya segítségével tör-
tént. Örültem volna, ha Elza nélkülünk megy álomor-
szágba, de rá voltunk kényszerítve, hogy elkísérjük erre 
az útra… A mű annyira súlytalan volt, hogy elhangzása 
után úgy éreztem, mintha nem is hangzott volna el. 
A műsor szerkesztése szempontjából azonban he-
lyénvaló volt ezzel zárni, mivel ekkortájt zárult le Liszt 
virtuóz korszaka, hogy helyébe lépjen a talán kissé  
érettebb, megfontoltabb, kifinomultabb szerző.

Gusztin Rudolf

(Találkozások Liszt Ferenccel – A virtuóz Liszt opera-
élményei. Régi Zeneakadémia, Kamaraterem. 2016. 
február 24. 18:00. Műsor: Gaetano Donizetti: La 
Favorita – Leonora áriája; Vincenzo Bellini: Rómeó 
és Júlia – „Ecco mi… O quante volte…”; Az alvajáró 
– Amina áriája; A puritánok – a gróf áriája; Donizetti: 
Lammermoori Lucia – Lucia áriája; Liszt: Lammermoori 
Lucia reminiszcenciák; Giacomo Meyerbeer: A huge-
nották – Urbain áriája; W. A. Mozart: Don Giovanni 
– Don Giovanni és Zerlina kettőse; Richard Wagner: 
Tannhäuser – Dal az esthajnalcsillaghoz; Wagner–
Liszt: Elza álma. Km.: Ruszó Alexandra, Theodora 
Raftis, Yoshida Makiko, Szűcs Attila, Imai Ayane (ének), 
Niinomi Takuya, Alter Katalin, Farkas Zsolt (zongora), 
Szabó Ferenc János (műsorvezető).)
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A koncertről elöljáróban annyit feltétlenül el kell mon-
dani, hogy egytől egyig igényes darabok hangzottak 
el, stílusukban változatosak, előadásukat tekintve 
kidolgozottak voltak. A kórus együttműködése, egy-
mást és a karvezetőket segítő összpontosított figyel-
me, tiszta és kifejező előadásmódja a közönséget  
érezhetően magával ragadta.

Elsőként Justin Laura vezényelt egy Stravinsky- és egy 
Janáček-művet. Mindkettőt puha, meleg és egységes 
hangzás, szépen felépített ívek, nyugalmas atmoszféra 
jellemezte. A másodikként vizsgázó Szklenár Roberta 
Mendelssohn-interpretációjában a jól hallhatóan ki-
emelkedő szólamok, a fényes és tiszta hangzás kelt-
hette fel a közönség figyelmét. A kórus világosan, jól 
artikulálta a szöveget – ez egyébként szintén az egész 
koncertre jellemző volt. Marsovszky János Johann 
Christoph Bach Fürchte dich nicht, denn ich hab dich 
erlöst című darabját mély megértéssel, választékosan, 
finoman megformálva, ugyanakkor érzelemmel te-
lített előadásban tárta a közönség elé. Szentes Anna 
énekes szólistaként, Virág Mátyás csellón, Lozsányi 
Soma orgonán működött közre. A szólista tiszta, vilá-
gos hangja nagyon jól illett a darab karakteréhez, s a 
hajlékony kórusszólamokkal meggyőzően fonódott 
egybe. Schubert Gott im Ungewitter kórusművével, 
melyben Pálóczy Júlia zongorán működött közre, a bé-
késebb karakterű darabok után most a vihar, az indulat 
és félelem is felkerült a palettára, bár a darab végére 
a kórus és a hallgatók újra visszanyerték nyugalmukat. 
Hacknauer Bettina vezényletével egy Mendelssohn-
motetta, a Laudate pueri Dominum következett, s az 
örvendezés nem maradt el. Ezúttal az unisonók szép, 
egységes, mégis gazdag színeit emelném ki. Juniki 
Anna Ravel Nicolette című darabját vezényelte, úgy 
tűnt, kellő összeszedettséggel ahhoz, hogy a nehezebb 
intonációs feladatokat is adó, könnyed karakterű da-
rab valóban szórakoztató legyen, és némi kontrasztot 
is jelentsen a nagyrészt szelídebb, lassabb mozgású 
kórusművek után.

Marsovszky Pál Johann Ludwig Bach Unsere Trübsal 
című darabját – testvéréhez hasonlóan – Lozsányi 
Soma és Virág Mátyás hangszeres közreműködésével 
szólaltatta meg. A hat hajlékony szólam fioritúrái ki-
dolgozottak, a dinamika változatos volt. A diplomázó 
karvezető következő választása egészen különleges 

műre esett, s már csak ezért is elismerést érdemel. 
Barber A Stopwatch and an Ordnance Map című, fér-
fikart és üstdobost foglalkoztató darabját a közönség 
nagy érdeklődéssel fogadta. Kiss Helga törékeny, még-
is határozott alakja, izgalmas kísérőszólama remek 
színfoltja volt az estének. Habár az egyes szólamok-
ban az énekesek hangja nem simult úgy egybe, mint 
a nőikari kompozícióknál, a pontos, jó megformálás és 
a mű maga messzemenően kárpótolt ezért. Mendels-
sohn Ersatz für Unbestand című kórusművét Dorner 
Ottilia vezényelte, majd Lozsányi Soma a harmóniai 
gazdaságról és merészségről oly híres Gesualdo való-
ban nehezen intonálható, kihívást jelentő Peccantem 
me quotidie című darabját adta elő, a kihívást reme-
kül leküzdő kórussal. A koncert utolsó számaként Ko-
dály Zoltán Öregek című megrázó darabját hallhattuk. 
Weöres Sándor költészete és Kodály megzenésítése 
valódi ihletettségben találkozott. A Farkasházi Dávid 
vezette kórus előadása mélyen megérintett, s nem 
voltam ezzel egyedül.

Fedoszov Júlia

(Karvezetés – csoportos vizsgakoncert. Zeneakadé-
mia, Solti Terem. 2016. március 4. 19:00. Műsor: Stra-
vinsky: Ave Maria; Janáček: Graduale; Mendelssohn: 
Lerchengesang; Karai József: Áldalak búval, vígalom-
mal; J. Christoph Bach: Fürchte dich nicht, denn ich hab 
dich erlöst; Schubert: Gott im Ungewitter; Vass Lajos: 
Nocturne; Kodály Zoltán: II. Olasz madrigál; Mendels-
sohn: Laudate pueri Dominum; Ravel: Nicolette; J. Lud-
wig Bach: Unsere Trübsal; S. Barber: A Stopwatch and 
an Ordnance Map; Kodály Zoltán: Akik mindig elkés-
nek; Mendelssohn: Ersatz für Unbestand; Gesualdo: 
Peccantem me quotidie; Kodály Zoltán: Öregek. Km.: 
Lozsányi Soma (orgona), Virág Mátyás (cselló), Pálóczy 
Júlia, Németh Sándor (zongora), Kiss Helga (timpani), 
Kiss Alíz (ének); vezényelt: Justin Laura, Szklenár 
Roberta, Marsovszky János, Hacknauer Bettina, 
Juniki Anna, Marsovszky Pál, Dorner Ottilia, Lozsányi  
Soma és Farkasházi Dávid.)
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Ősszel néhány napra énekszótól lesz hangos a Zene-
akadémia, és a nemzetközi operaélet legnagyobb-
jai fognak nyüzsögni a Liszt Ferenc téri épületben:  
ismét megrendezik a Nemzetközi Marton Éva Ének-

versenyt. Előkészületekről, újításokról, a hazai ope-
ravilágról, tanításról és magánéletről is beszélget-
tünk a verseny megálmodójával és névadójával,  
Marton Évával.

„Itthon lenni, 
és élni az életet…”

Marton Éva (forrás: martoneva.hu)
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Hózsa Zsófia: Szeptemberben második alkalommal 
rendezik meg a Nemzetközi Marton Éva Énekversenyt 
a Zeneakadémián. Hol tartanak most az előkészületek, 
számíthatunk-e valami újdonságra az első megméret-
tetéshez képest?

Marton Éva: Két fontos változás lesz a korábbi ver-
senyhez képest. Az egyik, hogy kiosztjuk a Marton Éva 
Különdíjat. Ez egy magas pénzösszeg, amit én magam 
fogok odaítélni a nekem leginkább tetsző énekesnek. 
A másik újdonság, hogy a verseny utáni három napon 
mesterkurzust fogok tartani, ahol szívesen látom majd 
nemcsak a versenyzőket, hanem a „külsős” énekese-
ket is. A verseny lefolyása egyébként ugyanaz: Kocsár 
Balázs és Kiss B. Atilla kollégáimmal kiválogatjuk az 
interneten beküldött felvételek alapján azt a hatvan 
énekest, aki indulhat majd az elődöntőn. Mindhárman 
külön-külön pontozunk, majd összevetjük az eredmé-
nyeket – túlzás nélkül mondhatom, hogy legutóbb 
98%-ban megegyezett a véleményünk, tehát nagyon 
jó köztünk az összhang.

Az említetteken kívül nem lesz változás, annyira meg 
voltam elégedve a kollégáim munkájával az első 
verseny után, hogy nem látom szükségét. Mond-
hatom, hogy komoly tapasztalatom van ezen a té-
ren: áprilisban többedik alkalommal fogok zsűrizni a 
deutschlandsbergi Tagliavini énekversenyen, nemrég 
Szentpétervárott voltam az Obraztsova versenyen… 
Jól belelátok tehát a szervezési fogásokba, pontosan 
tudom, hogy mit jelent egy ilyen háttérmunka, és 
azt hiszem, még nagyon jó fülem is van. Mindezek 
fényében sem tudok negatívumot mondani az első 
versenyről, rendkívül jól dolgozott az egész zeneaka-
démiai csapat. Működött, és ez csodálatos érzés volt 
nekem. Aki pedig megfordult abban a pár napban a 
Zeneakadémián, elragadtatással beszélt a helyszínről, 
körülményekről, fogadtatásról.

HZs: A zsűri összetétele jelentősen megváltozott. Nem 
szeretne egy állandó bizottságot kialakítani?

MÉ: Állandó gárdát nem szeretnék, de vannak törzsta-
gok, akikkel nagyon élvezem a közös munkát – példá-

ul Vittorio Terranova, aki Milánóban tanít, és pályám 
elején a színpadon is partnerem volt. Bizonyos embe-
rekhez ragaszkodom, ez természetes, de meghívtunk 
új tagokat is Kínából, Koreából. Mindenképpen nyitni 
kell kelet felé, hiszen rengeteg jó énekes van ott, és 
mindenki szívesebben indul egy olyan versenyen, 
amelynek a zsűrijében egy honfitársa ül. (A közeli tan-
teremből kiszűrődő énekszóra:) Az énekesek mindig 
zavarnak… Azonnal felkapom a fejem, és képtelen va-
gyok másra figyelni…

HZs: Tudja élvezni az énekes előadásokat, vagy folyton 
elemzi, mitől lehetne jobb egy interpretáció? Gondol-
kozik-e közben azon, Ön hogyan csinálná?

MÉ: Arra sosem figyelek, hogy én hogy csinálnám, de 
a darabokhoz és előadásokhoz való hozzáállásom gyö-
keresen megváltozott azáltal, hogy kívülálló vagyok. 
Amíg a színpadon, a többiekkel együtt dolgoztam, nem 
annyira tudtam mások éneklésére figyelni. Nem volt rá 
időm, mert a darabbal és magammal voltam elfoglalva. 
Amióta a Zeneakadémián tanítok, és visszavonultam 
a színpadtól, kialakult a kritikus énem, ami korábban 
nem létezett. Állandóan magyaráznom, mutatnom 
kell, hogyan kell jobban, tisztábban énekelni, ez a fajta 
figyelem pedig átragad az előadásokra is. Ugyanakkor, 
ha látok egy jó produkciót, én vagyok a legboldogabb,  
és hatalmas örömmel a szívemben megyek haza.

HZs: Feladata is ez a kritikus figyelem, hiszen Ön a 
Magyar Állami Operaház főigazgatójának, Ókovács 
Szilveszternek főtanácsadója. Ezzel az egyedülálló 
rálátással hogyan ítéli meg a hazai helyzetet? Milyen  
a budapesti operaélet?

MÉ: Szerencsére nagyon tarka és változatos. Főigaz-
gató úr egymás után cseréli ki a régi előadásokat, 
tehát szcenikailag próbál újítani, a külföldi nívónak 
megfelelőt létrehozni. Nemrég például egy számomra 
nagyon kedves Lear király-előadást hozott Budapest-
re, amelynek az ősbemutatóját láttam már korábban 
a müncheni Staatsoperben – boldog voltam, mert itt 
is tökéletesen megállta a helyét. Egészen más oldalon 
állok most: a feladatom, hogy felhívjam a figyelmet 
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azokra a dolgokra, amelyeknek nem kellene meg-
történniük a színpadon – vonatkozik ez a zenekarra, 
kórusra, játékra, énekre. Megpróbálok körültekintő 
figyelemmel bemenni a színházba, és nem csak az en-
gem közelebbről érintő dolgokkal foglalkozni. Például, 
az Erkel Színház tere nagyon széles, kifejezetten nehéz 
összefogni az előadás minden résztvevőjét – a színpad 
és a zenekar kapcsolatára tehát különösen oda kell fi-
gyelni. A kritikáim általában jóindulatúak, de őszinték.  
És persze csakis a magam szemszögéből valók, nem 
támaszkodom mások véleményére.

HZs: A növendékeivel szemben is simogatóan kritikus, 
vagy a tanteremben már mások a viszonyok?

MÉ: Ha nem szorgalmasak, nagyon dühös tudok lenni. 
Bizony volt már, hogy elküldtem egy-egy növendéket, 
aki nem készült fel az órájára, ugyanakkor semmivel 
sem kívánok tőlük többet vagy kevesebbet, mint anno 
saját magamtól. Ha az enyémhez hasonló igényesség-
gel és tisztelettel közelednek egy darabhoz, csak biz-
tatni tudom őket: nekem sikerült, nektek is sikerülni 
fog! Az egyik növendékem nemrég azt mondta, hogy 
elég rám néznie, már az arcom rezzenéséből látja, 
hogy jó-e amit csinál. Olyan vagyok neki, mint egy tü-
kör. Erre azt válaszoltam, hogy jobb annál, mert a saját 
tükörképe nem fog választ adni a kérdéseire. Szigorú  
vagyok, de tudják jól, hogy értük van az egész.

HZs: Ön egy művész számára nagyon nehéz helyzet-
ből tudta elindítani páratlan karrierjét. Ma jóval egy-
szerűbbnek tűnik az indulás egy fiatal számára, mégis 
sok buktatót rejt. Hogyan lehet erre felkészülni, vagy 
felkészíteni valakit? Mire kell különösen odafigyelni a 
siker felé vezető úton?

MÉ: Sajnos nincs recept, ez egyénenként változó. Az 
egész operai miliő megváltozott az utóbbi évtizedek-
ben. Most mindent rögtön akarnak, türelmetlenek, 
megfontolatlanok a fiatalok. Mi sokkal szelídebben 
csináltuk ezt az egészet. Akinek olyan hangja van, ami-
ből kevés van a piacon, természetesen könnyebben el 
tud helyezkedni. És persze fontos figyelni arra, hogy 
miket játszanak éppen, magam is igyekszem az aktu-

ális repertoárdarabokból választani a növendékeim 
számára. Az ember az életre készítse magát, ne a négy 
fal közé. Természetesen nagyon fontos a kitartás, ami 
csakis rajtunk múlik, és az, hogy a mai szabad, nyitott 
világ adta lehetőségeket megfelelően kihasználjuk – 
sajnos sokan nem tudnak ezzel mit kezdeni.

HZs: Sokan a versenyeket tartják a legjobb lehetőség-
nek, ugyanakkor egyre többen vitatkoznak is ezzel az 
állítással. Önnek, mint a versenyéletben járatos mű-
vésznek, mi a véleménye erről?

MÉ: Attól függ, milyen versenyről van szó. Semmiképp 
sem a pénznyeremény miatt kell elmenni, elsősorban 
az számít, hogy milyen tagokból áll a zsűri. A verseny-
élet olyan, mint egy kis börze: mindenki keresi a fiatal, 
tehetséges énekeseket, muzsikusokat, aki pedig meg-
tetszik valakinek, biztosan kap fellépési lehetőséget. 
Ami viszont sokkal fontosabb ennél: az ember hajla-
mos a valóságnál többet képzelni magáról, amikor 
azonban cselekednie kell, kiállni és élesben teljesíteni, 
összehúzza magát és a nagy oroszlánból kis nyuszi lesz.  
A versenyzés tehát a legjobb alkalom az erőfelmérés-
re, tapasztalatszerzésre.

HZs: Nem tudom elképzelni, hogy Ön bármilyen hely-
zetben – akár fiatalon, pályakezdőként – összehúzza 
magát…

MÉ: Valóban nem… Én kétszer kaptam versenyrészvé-
teli lehetőséget: az egyik az Erkel Ferenc énekverseny 
volt, de éppen akkor engem írtak ki az Operaházba 
Tosca szerepére, ezért visszaléptem. Sokan felhör-
dültek, mert engem találtak esélyesnek a győzelem-
re, de a férjem, aki mindig jó tanácsadóm volt, azt 
mondta: az a cím egy egyszeri dolog, a pénzt elköltöd 
– nem sok marad belőle. Toscával azonban sokáig, 
és nagyon sok helyre el tudsz jutni. Így is lett. Való-
ban rengeteg ajtót ki tudtam nyitni a Toscával a világ 
minden táján. Később pedig egy Enescu-versenyen 
vettem részt Bukarestben, ami sajnos szomorúan 
végződött, hiszen a románok már akkor sem voltak a 
legjobb barátaink. Egyszerűen kirúgtak minket, ma-
gyarokat, mint a huzat. Tudomásul vettem, és elhatá-
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roztam, hogy többet ott nem fogok énekelni. Nem is  
énekeltem.

HZs: Egy korábbi interjújában azt olvastam, hogy 
29 évig nem volt „igazi” szabadságon. Mikor tudott  
pihenni? Volt egyáltalán valaha szabadideje?

MÉ: Nagyon szerencsés alkat vagyok, mindig a követ-
kező darab próbaideje alatt pihentem ki magam, illet-
ve nem mindig ugyanazokat a darabokat énekeltem, 
így volt egy változatos folyamata a munkámnak. Maga 
az előkészítés pedig ajándék volt a számomra. Egy-egy 
produkciót úgy éltem meg, mint a karácsonyt: kaptam 
egy ajándékot a karmestertől, egyet a rendezőtől… 
Sohasem volt teher, amit csinálok, és ez a legfonto-
sabb. Az embernek mindig okozzon örömet az elfog-
laltsága. Egy este alatt pedig nem lehet egy szereplő 
teljes karakterét átélni és átadni, hiszen túl rövid az 
idő. Ezért minden alkalommal úgy léptem színpadra, 
hogy kitűztem egy irányt, amit megformáltam – így 
próbáltam változatossá tenni az életem. És persze 
ott volt a két gyermekem, ha csak tehettem, velük 
voltam a nap huszonnégy órájában. Bolondoztunk, bi-
cikliztünk, úsztunk, kirándultunk… Azért volt életünk.  
És nagyon szép életünk volt!

HZs: Férjében pedig tökéletes társra talált ehhez a 
gyönyörű élethez, aki mindenben támogatta Önt.

MÉ: Egy művész számára nagyon fontos, hogy legyen 
valaki mellette, aki tisztábban lát, mint ő maga, aki a 
művészetével van elfoglalva. Valaki, aki reálisan látja 
az összefüggéseket, aki nyugtat, simogat, aki meg-
mondja az igazat. Néha furcsa szembesülni ezzel, én 
is meghökkentem sokszor, de utána megfontoltam, és 
persze rájöttem, hogy igaza van. Minden nőnek, min-
den férfinak kell egy társ, akiben maximálisan megbí-
zik. Van, akinek barátai vannak. Nekem kevés barátom 
volt az életemben, nem volt rá időm, az a kevés azon-
ban nagyon stabil. A hazaikon kívül van Londonban, 
Barcelonában, Milánóban, Németországban és Ameri-
kában is. Megvan az a kis csapat, akikre mindig számít-
hatok. De a legfontosabb a férjem.

HZs: Ilyen példás magánélet és karrier mellett mindig 
is rengetegen irigykedhettek Önre…

MÉ: Sohasem gondoltam rá! Amikor színpadon vol-
tam, azon az estén, abban a színházban az enyém volt 
a darab. Nem törődtem azzal, hányan és hogyan éne-
kelnek, és eszembe sem jutott bármi rosszat gondolni 
vagy mondani másról. Az mindig visszaüt a színpadon.

HZs: Néhány éve visszavonult a szereplésektől. Hogyan 
éli meg az új életszituációt? Nem hiányzik a színpad?

MÉ: Korábban sosem gondoltam arra, hogy egyszer 
befejezem az énekesi pályát és a vele járó életmódot. 
Gyönyörű volt, ezért nehéz volt megválni tőle, de már 
nem hiányzik. Becsuktam az ajtót, és most másnak 
élek: emberekkel foglalkozhatok. A pályám során min-
dig egy különálló, elit csapattal voltam körülvéve, ha 
lement a próba, mentem haza tanulni vagy pihenni. 
Nem is tudtam, hogy milyen valóban itthon lenni és 
élni az életet, de megmondom őszintén, irtózatosan 
élvezem!

HZs: Szokott még énekelni, legalább kedvtelésből?

MÉ: Kedvtelésből nem. Az órákat végigéneklem, az 
elég nekem. Hét növendékem van, reggel 9-től 4-ig, 
utána már rekedt vagyok.

HZs: De zenét biztosan szokott hallgatni…

MÉ: Csak klasszikus zenét. Nagyon szeretem Lisztet – 
azt hiszem, nálam csak a zongoristák szeretik őt job-
ban. Augusztusban a Magyar Művészeti Akadémia 
keretein belül előadtuk a Szent Erzsébet legendáját 
a megújult Vigadóban, ott, ahol a zeneszerző maga 
vezényelte azt 150 évvel ezelőtt. Fantasztikus élmény 
volt! De nagyon szeretem még Strausst, Wagnert, 
Verdit, Puccinit, Mozartot… És Bachot is! Borzalmas  
vagyok… (nevet) A jó zenét szeretem.

Az interjú a Playliszten jelent meg két részben, 2016. 
április 2-án és 3-án.




