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KÖSZÖNTŐ

Új arcok – régi brand
Szeretettel köszöntjük kedves Olvasóinkat! A Figaro
szerkesztői csapata jelentősen megújult a 2016/17es tanév elején. Mindannyian hatalmas örömmel és
lelkesedéssel vágtunk bele a munkába, hogy továbbra is színvonalas és szórakoztató lapot vehessetek a
kezetekbe minden hónap elején.
Kicsit frissítettünk az eddigi arculaton: a megszokott
tartalmakat új rovatcímek alatt találjátok, a koncertkritikákat például Vájtfül helyett Kritikus tollal, a nagy
elődökről szóló anekdotákat Múltidéző helyett Elődeink másképp, a nem zenei témájú ajánlót pedig A zenén túl név alatt. Nem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy a Zeneakadémiára nem csak klasszikus zenészek
járnak. Ezért indítottunk két új rovatot Népzene és Jazz
címen, amelyek V. Szűcs Imola és Szentgallay György
irányítása alatt az említett tanszékek hallgatói és a
stílusok után érdeklődők kedvében igyekeznek járni.
A következő számokban szeretnénk felfrissíteni a korábban működő Kulissza rovatot, és az eddiginél több
figyelmet szentelni az operának és a kortárs zenének.

fotó: Handler Bálint
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Ne feledjétek: ez a lap értetek van! Küldjetek nekünk
anyagot a koncertjeitekről, hogy hirdethessük, beszámolót a versenyeken, kurzusokon, külföldi tanulmányutakon szerzett élményeitekről, jelezzétek igényeiteket a lap tartalmát illetően, vagy akár írjatok cikkeket!
A Figaro akkor lehet igazán jó fóruma a zeneakadémiai
életnek, ha mindannyian hozzájárulunk a fennállásához – legalább olvasóként.
A Hallgatói Önkormányzat folyóirata már a hetedik
évfolyamot tapossa, novemberben hatodik születésnapját ünnepeljük. Harmadik generációs főszerkesztőként reméljük, hogy sokat tanulunk majd a ránk bízott
feladatból, és legalább annyira megszeretjük a zenei
újságírást, mint elődeink, mentoraink és barátaink:
Tóth Endre alapító főszerkesztő, Belinszky Anna és
Mona Dániel.
Az új főszerkesztők:
Hózsa Zsófia és Merényi Péter
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HÍREK, ESEMÉNYEK
A Weiner Ensemble sikere Hollandiában

II. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny

Az egyetemünk tanáraiból és diákjaiból álló, nemrég

Szeptember 19. és 25-e között rendezték meg a Zene-

alakult együttes (tagjai: Baksai Réka – hegedű, Bán
Máté – fuvola, Dani Imre – zongora, Jámbor Janka –
gordonka, Pálfi Csaba – klarinét) III. helyezést ért el a
hollandiai Kerkradéban megrendezett Orlando Nemzetközi Kamarazenei Versenyen. Az elért eredménynek köszönhetően többek között lehetőséget kaptak
a versenyt követő Orlando Fesztiválon való fellépésre,
valamint a fesztiválhoz kapcsolódó mesterkurzusokon
való részvételre.

akadémián a II. Nemzetközi Marton Éva Énekversenyt,
melynek szeptemberi élő fordulóira a Marton Éva vezette előzsűri 77 fiatal énekművészt juttatott tovább.
18 nemzet képviseletében 48 fiatal énekes érkezett
meg Budapestre, és mérte össze tudását egy szabadon választott Liszt-dal és operarészletek előadásával.
Tízen jutottak be a szeptember 24-i fináléba, ahol
a versenyzők újabb két-két áriát adtak elő a Magyar
Állami Operaház Szimfonikus Zenekara közreműködésével, Kocsár Balázs vezényletével. A zsűri döntése
alapján a verseny első díját Ankhbayar Enkhbold, a
másodikat Horti Lilla, a harmadikat Lucyna Jarząbek
nyerte el. A verseny nagydíját Alexander Roslavets
kapta, aki emellett a közönségdíjat is elnyerte.
közönségdíjat is elnyerte.
Forrás: lfze.hu

Forrás: lfze.hu

A Kodály Intézet
újabb sikere Rómában
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézete 2016. szeptember 2–4. között nagysikerű
zenepedagógiai szemináriumot rendezett a római
Magyar Akadémián. A kurzust egy újszerű tematika mentén kialakított oktatási roadshow részeként
hirdették meg azzal a céllal, hogy mindazok számára
elérhetővé tegyék a Kodály Intézet világhírű zenei
programját, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak
Magyarországra utazni az intézet graduális és posztgraduális kurzusaira. A szeminárium során – amelynek tanárai a Kodály Intézet vezető oktatói voltak
– a résztvevők sokoldalúan gazdagíthatták zenei és
pedagógiai tudásukat: a tanfolyam részét képezte az
éneklésre és a relatív szolmizáció használatára épülő
zenei hallásfejlesztés és analízis, zenehallgatás kreatív mozgással, szabad mozgás-improvizáció a Kokaspedagógia eszközeit felhasználva, zongoratechnika
és -repertoár fejlesztése, hangképzés és vezénylési
gyakorlat. A római kurzuson Nemes László Norbert,
a Kodály Intézet igazgatója mellett az intézet tanárai,
Rajk Judit énekművész, Novák Anikó zongoraművész
és Körtvési Katalin egyetemi oktató tanítottak, a szeminárium főszervezője Sebestyén Theodóra, a Kodály
Emlékmúzeum vezetője volt.

Marton Éva a Magyar Szent István
Rend kitüntetettjei között
A Zeneakadémia professor emeritája Áder Jánostól
vehette át a kitüntetést az államalapítás ünnepén.
A felolvasott kitüntetési határozat szerint Marton Éva
„a magyar klasszikus zeneművészet rangját erősítő páratlan nemzetközi pályafutása során nyújtott elsöprő
sikerű címszerepei, a világ legrangosabb színpadain
ünnepelt világsztárok kiváló partnereként évtizedeken
át színre vitt emlékezetes alakításai, művészetének
lenyomatát őrző nagyhatású felvételei, valamint az
újabb énekművész-nemzedékek felkészítését odaadóan szolgáló művésztanári munkája, illetve a magyar
művészeti közéletet gazdagító tevékenysége elismeréseként” kapta meg a kitüntetést. A Magyar Szent
István Rend a legmagasabb magyar állami kitüntetés,
az országot gazdagító legkiemelkedőbb, különleges
életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős érdemek elismerésére szolgál. A kitüntetést 2013 óta
augusztus 20-án adományozza a köztársasági elnök.
Forrás: lfze.hu

Forrás: lfze.hu
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Einojuhani Rautavaara (forrás: etlehti.fi)

Rautavaara-premier az Operában, 2016. október 21., 19:00
Einojuhani Rautavaara (1928–2016), az egyik legjelentősebb finn kortárs zeneszerző művét láthatjuk
októberben az Operaház színpadán. Rautavaara, aki a
Sibelius Akadémián és a Juilliard Schoolban is tanult,
sok műfajban és zenei stílusban komponált. Munkássága során sokat tett a magyar kultúra népszerűsítéséért hazájában, nem csupán elméleti úton, hanem
Liszthez, Bartókhoz és Kodályhoz kapcsolódó művek
komponálásával. 2012-ben a Magyar Érdemrend Lo-

rendszer ellen, a harcok folyamán rekednek a föld alá.
A szereplők akaratuk ellenére kerülnek választások
elé, és bármilyen tiszta is a felkelők szabadságvágya,
nem kerülhetik el a vereséget, a pusztulást.

vagkeresztjét ajándékozta neki az akkori köztársasági elnök. Rautavaara első operája, A bánya, amelyet
idén láthatunk Budapesten, szintén magyar vonatkozású. A zeneszerzőt az ’56-os forradalom és egy
magyar menekültektől hallott bányaszerencsétlenség híre inspirálta a történet megírására. Rautavaara
művében a bányászok fellázadnak egy önkényuralmi

pontja ez az opera, melyen leginkább Alban Berg
hatását érezhetjük, jazz-zel és más irányzatokkal vegyítve. Rautavaara maga mondta a darabról: „talán
a legjobb opera, amit valaha írtam”. A szerző nem
élhette meg A bánya első színpadi bemutatóját:
néhány hónapja, július 27-én hunyt el.
Kalocsai Andrea

A bányát ugyan hangversenyszerűen már előadták,
és 2011-ben megjelent felvételen is, megrendezett
formában azonban most állítják először színpadra.
A szerző tíz évig tartó dodekafon korszakának csúcs-

14. Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny a Zeneakadémián
A zeneszerző születésének 205., halálának 130. évfordulója előtt tisztelegve szeptember 2. és 11. között
immár tizennegyedik alkalommal rendezték meg a
Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyt a Zeneakadémián. A verseny budapesti fordulóira három
kontinens tizenegy országából összesen harminchat
fiatal tehetség érkezett. A neves zongoraművészek,
karmesterek alkotta zsűri, melynek díszelnöke Kurtág
György, elnöke a dél-koreai Kun Vu Paik volt, hat ver-

senyzőt juttatott tovább a verseny szeptember 9-10-i
döntőjébe, köztük egyetlen magyarként a Zeneakadémia hallgatóját, Kocsis Krisztiánt (BA III., tanára:
Dráfi Kálmán). A verseny tizenötezer eurós első díját
a japán Tomoki Szakata nyerte el, a második díjat és a
közönségdíjat az orosz Szergej Beljavszkij, a harmadik
díjat a német Leon Bernsdorf kapta. Kocsis Krisztián az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) egymillió
forintos különdíját vehette át.
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A ZENÉN TÚL
Sziasztok! Ez itt A zenén túl rovat, régi nevén Ablak, amely a megújult Figaróban is inspirálni igyekszik minden
zeneakadémistát, hogy a szakmájához kapcsolódó és ettől elkülönülő társművészetek programjaiból is válogasson. Ebben a számban debütál új szerkesztőtársunk, Varga Abigél alkalmazott zeneszerző szakos hallgató, aki
mindig naprakész infókkal gazdagítja majd a rovatot. Fogadjátok hát szeretettel ízig-vérig megújult ajánlónkat!

Kultúrkávét mindenkinek
A kedves olvasó megnyugtatására: nem, nem változott
meg a rovat nevével együtt a tematikája is. A cím tehát
nem egy gasztronómiai újítást kívánt beharangozni,
hanem az október 7-e és 23-a között megrendezésre
kerülő CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivált.
Az eseménysorozat tizenhét napja alatt a kortárs művészetek széles skálájából válogathatnak az érdeklődők, komoly- és könnyűzenei, színházi, újcirkuszi, valamint tánc- és képzőművészeti programokból. A rovat
tematikájához híven következzen néhány szemelvény
a nem kizárólag zenei programkínálatból.
Rögtön az első napokon, október 7., 8. és 9-én tekinthetitek meg a BMC tetőtéri rendezvénytermében
Christopher Marlowe II. Edward című színdarabját
Alföld Róbert rendezésében. A darab a hatalom és
szerelem örök kérdései körül forog. Az előadás egy
saját neméhez vonzódó király életét és szerelmét
vizsgálva keresi a választ. Aktuális problémafelvetés
erőltetett aktualizálás nélkül, sok zenével tarkítva,
amely melodrámaszerűvé teszi a darabot. A rendező
feltett szándéka csupán a fekete-fehérnek tűnő világ
részleteibe való belekérdezés.
Aki kevésbé hagyományos keretek közé vágyik, annak az október 8., 15. és 22-én 17 órakor kezdődő
SHIFT című előadást ajánlanám. A Street Art Project
Performances nevű formabontó kortárstánc-csoport
– mint nevéből is sejthető – Budapest különböző köztereit használja színpadként. Előadásaiban a balettől
az akrobatikus utcai táncig, a klasszikus zenétől a
dubstepig minden megtalálható. A SHIFT az élet nagy
változásairól szól: amikor minden, amit biztosra vettél,
eltűnik, és akarva-akaratlanul egy teljesen más helyzetben találod magad. Az örök téma formabontó helyszíneken a meglepetés és közvetlenség nyelvén szól a
közönséghez.
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A fesztivál még sok érdekes programot tartogat mindenki számára. Ezekről részletesebben a
cafebudapestfest.hu oldalon tájékozódhattok.
Lakatos Zsuzsa

„Ki mer ma? –
Játék és opera 10 percben”
A televízió és rádió által közvetített vetélkedő nyertesei szabadbérletet kapnak, vigaszdíjként pedig operajegyeket szerezhetnek a résztvevők. Aki a legtöbb jó választ
adja, azt a következő adásban is szeretettel
várják. Minden páros hét keddjén zajlanak
majd a forgatások az év végéig 10 és 12 órai
kezdettel. A vetélkedőn nemcsak versenyzőként, hanem érdeklődőként is részt lehet
venni. A felvételeket az új M5 csatorna és
a Bartók Rádió sugározza majd. Egy napon
nem szükséges mindkét időpontban megjelenni, csak egyszer számítanak a jelentkezők ottlétére. A résztvevők a forgatás
ideje alatt ásványvizet fogyaszthatnak.
Helyszín: 1061 Budapest, Andrássy út 22.
Opera Shop (megközelíthető a főbejárat
felől, valamint a Dalszínház utcai bejáraton
keresztül).
A forgatás ütemezése:
9:30
10:00
12:00
11:30
12:00
14:00

érkezés
kezdés
várható befejezés
érkezés
kezdés
várható befejezés

Jelentkezni az alábbi címen lehet az időpont
feltüntetésével (például 2016. október 20.
10:00 vagy 12:00): kimerma@opera.hu.

A ZENÉN TÚL

Szuperintelligencia és alternatívák
Az őszi hónapok a filmek szerelmesei számára is tartogatnak meglepetéseket. Ígéretes alkotás várható a
mozivásznon október 27-én: Gavin O’Connor A könyvelő (The Accountant) című drámája mind a neves
színészgárda, mind megrázó, rejtelmes alaptörténete
miatt különleges élménynek ígérkezik. Bill Dubuque
forgatókönyvének hőse, Chirstian Wolff (Ben Affleck)
szabadúszó könyvelő, aki gyermekkorától fogva híres
átlagon felüli intelligenciájáról. A zseniális matematikai és precizitásbeli képességek azonban olyan személyiségproblémákkal járnak, amelyek megnehezítik
Chris életét. Mivel nem rutinos az emberi kapcsolatok
kialakításában, valamint a helyes értékrend felismerésében, kockázatos munkákba keveredik, hamarosan
pedig géniusza lesz a világ legveszélyesebb bűnszervezeteinek.

A film előzetese már júliusban megjelent, s bár a történet alapján egy akciójelenetekben gazdag trailert
várnánk, a készítők inkább a főszereplő karakterére
helyezték a hangsúlyt. A Chris Wolff mindennapjaiból kiragadott apró jelenetek rálátást nyújtanak a
férfi egész életére, személyiségére, szokásaira. Gavin
O’Connor, aki elsősorban akciófilmek és thrillerek
rendezője, ezúttal egy olyan drámához nyúlt, amely
a szuperintelligenciát nemcsak produktivitásbeli, hanem pszichológiai oldaláról is igyekszik szemügyre
venni.
Varga Abigél
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GÓLYATÁBOR

Gólyatábor-riport
A tavalyihoz hasonlóan idén is Csobánkán került megrendezésre hagyományos gólyatáborunk. A festői
környezetben a gólyák és a Dux-kör tagjai fergeteges
napokat tölthettek együtt ismerkedéssel, játékkal,
rengeteg nevetéssel… Hogy tulajdonképpen mivel,
és az gólyaszemmel milyen volt, arról Budapestre
visszatérve beszélgettem három résztvevővel. Szilasi
Dávid zongora, Zelik Henrietta muzikológia szakon
kezdi meg tanulmányait a Zeneakadémián, harmadik
beszélgetőpartnerem, Somorjai Kinga azonban tizenegy év hárfatanulás után végül nem a zenei pálya
mellett döntött, ő álgólyaként vett részt a táborban.
Gondolom, sokak számára magyarázatra szorul az
álgólya fogalma. Ez egy egész táboron át tartó játék,
melynek lényege, hogy egy meghívott résztvevő, aki
nem gólya, a zeneakadémisták közé vegyül, és minél
tovább – lehetőleg egészen az utolsó estig – megpróbálja elhitetni, hogy közéjük való. Kinga elmondása
szerint az volt a táborral kapcsolatos egyetlen félelme, hogy hogyan tudja majd eladni magát, hogyan
fog megállás nélkül szerepet játszani. „Ennyi ember
közt csak akad ismerős, lehetetlen, hogy ne tudják” –
és valóban akadt: ő lett a cinkostárs. Heni és Dávid is
elmondták, hogy rezgett a léc, néha sejtették a turpisságot, ám Kinga sosem bukott le, ellentétben a másik
álgólyával. Persze ehhez hozzájárult, hogy a számtalan
program közt Dávid bevallása szerint az ő csapatuk el
is feledkezett erről a játékról.
Idegen közegbe nyilván mindenki félelmekkel indul,
még akkor is, ha többen invitálják. Illetve majdnem
mindenki. Henit a felvételin csábították el, akkor döntött úgy, hogy jön, pedig a jelentkezés határidejéig
még a meghívólevelet sem kapta meg, hiszen a kárpátaljai lány postacímére jóval lassabban érkezett meg
a felvételi értesítő, mint országon belül. Ő úgy indult
el otthonról, hogy valóban senkit sem ismert, és azt is
tudta, hogy leendő csoporttársai sem jönnek el a táborba. Félt is, ám úgy állt hozzá, hogy zenészek között
csak jó lehet, más szakosokkal is tud ismerkedni. Dávid
a ponthúzó partin lett bepalizva, ő idegesen indult, ám
sokat oldódott az első két és fél órában.
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Fotók: Magyaróvári Viktor
Beszélgetőtársaim mind egyetértettek abban, hogy
az oldottság elérésében a legnagyobb szerepet a csoportvezetők játszották. Beszédes a titulus, de azért
megmagyarázom. A tábor folyamán a gólyákat négy
csoportba osztják, ők végig együtt vesznek részt a
vetélkedőkön, feladatokon. Minden csapat kap maga
mellé két-két duxot, akik a kihívásokban, verseny(ek)
ben csoporttagként segítik a gólyákat, a foglalkozásokat viszont ők vezetik. Az utóbbiak bensőségesebb
beszélgetésekre, meghittebb játékokra adnak teret,
mint amikre nagy társaságban lehetőség nyílik. Kérdésemre, hogy az össznépi programokat vagy a csoportfoglalkozásokat élvezték-e jobban, Heni annyit felelt:
„Mindennek megvan a maga varázsa.”

GÓLYATÁBOR
A tábor mindig egy meghatározott tematikát és kitalált
történetet követ, ebbe illeszkednek a programok, feladatok. Idén Rosszfort Gonosz Boszorkány- és Varázslóképző Szagkollégiummá változott a cserkésztelep.
Kingának nagyon tetszett a keretmese és az, ahogy
a programok kapcsolódtak hozzá. Ezt Heni is megerősítette: „Jó, hogy minden mindennel összefügg.”
A csapatfeladatok sorában az egyik első a vacsorakészítés volt, aminek tálalásánál mindenki igyekszik a
tematikához kapcsolódni. Heni azt mesélte, nekik ez
meglepően jól ment, a feladat segítette az összekovácsolódást.
Mikor az úgynevezett gólyaperformanszról, a gólyák
és csoportvezetőik által összeállított produkciókról
kérdeztem őket, lelkesen mesélték, miként jöttek az
ötletek, miként lett egyre jobb a darab, hány poént
kellett kihagyniuk időhiány miatt.
Legkedvesebb játékok tekintetében beszélgetőtársaim egyetértettek abban, hogy az utolsó napi akadályverseny egyik állomása, amelyet Magyaróvári Viktor
vezetett, mindenképp a szívükben marad. (Érdemes
megemlíteni, hogy a tábor folyamán ez volt az egyetlen olyan pont, ahol kifejezetten zenével kapcsolatos
feladat került elő.) Kedvencként említette még Heni
a horrortúrát, Dávid a főzést, valamint legszemélyesebbként mesélt az úgynevezett tükrös játékról, amit
csoportfoglalkozáson tanultak.
Este rendszerint bulival zárult a program. Mint kiderült, egyikük sem töltött sok időt a diszkóban. Csak
egy-egy szám erejéig telt meg a partiszoba, ilyenkor ők
is bementek, de inkább beszélgettek egész éjszakán át.

A figyelmes olvasónak feltűnhetett, hogy néhány
bekezdéssel ezelőtt a verseny szót csak zárójelesen
tettem többesszámba. A tábor alatt a csapatok végig
versengtek egymással, minden feladatért honoráriumot kaptak, friss, ropogós készpénzben, gólyatábori
pénznemben: varangyban. Amelyik csapat a legtöbb
varangycédulát gyűjtötte, az lett a győztes. Heni szerint örültek, ha kaptak varangyot, de ez nem volt elsődleges szempont, sokkal fontosabbnak tartották,
hogy élvezzék a játékokat. Kinga is hasonló véleményen volt, és beszámolt egy olyan esetről, mikor kellemetlenül érezte magát, mert egy kis segítségért
cserébe varangyot kapott, pedig ő csak kedves akart
lenni bárminemű fizetség elvárása nélkül. Dávid azt
mondta, az ő csapatukat egyáltalán nem érdekelte a
varangygyűjtés, végig egyetlen cél lebegett a szemük
előtt: hogy jól érezzék magukat.
Sziklai Sára Bíbor
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KÖNYVTÁR

Régi tapasztalattal – új lendülettel
Kocsis Géza könyvtárigazgató vezetői megbízatása idén lejárt. A
könyvtár dolgozói izgatottan várták, milyen pályázatok érkeznek.
Többen osztoztunk az örömben,
amikor megláttuk a Kutatókönyvtár vezetője, Gulyásné Somogyi
Klára pályázatát, aki a Szenátus
támogatását elnyerve könyvtárigazgatóként kezdi a tanévet. Vele
beszélgettem terveiről.
Uzsaly Bence: Sok éve vezeted a
Kutatókönyvtárat. Mi indított arra,
hogy a Központi Könyvtár vezetésére pályázz?
Somogyi Klára: Sokan vannak
úgy munkájuk során, hogy egy
folyamat irányításáról vagy egy
szervezet vezetéséről másként
vélekednek, mint az, aki ezt gyakorolja. Ez nem baj – ha az ember
hajlandó és képes arra, hogy saját
elképzeléseinek teret adjon, akkor ezt ajándéknak nevezhetjük.
Most számomra adódott ez a lehetőség. Úgy érzem, hogy eddigi
tapasztalataim a könyvtárról segítségemre lesznek abban, hogy
elképzeléseimet megvalósíthassam.
UB: A munkahelyváltás a Kutatókönyvtár elhagyásával jár?
SK: Igen, bár ezt egy kicsit sajnálom. Augusztus közepétől Csabai
Adrien zenetörténész dolgozik helyettem.
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Somogyi Klára (fotó: Handler Bálint)
UB: Mik a legfontosabb céljaid a
könyvtárral kapcsolatban?
SK: Szeretném, ha a könyvtár továbbra is olyan hely lenne, ahova
jó bejönni, mert segítőkészek a
kollégák, és a hely a maga is vonzó
és inspiráló.
UB: Szeptembertől megváltozott
a Központi Könyvtár megszokott
nyitvatartása. Miért döntöttetek
így?
SK: Kollégáimmal arra gondoltunk, hogy megpróbálunk jobban
alkalmazkodni olvasóink évközi
időbeosztásához. Reméljük, hogy
a fél órával korábbi kezdés segíteni fogja a mindennapi munkát.

A nyitvatartás meghosszabbításával szeretnénk elősegíteni az
elmélyültebb munkát, a rövidebb
napokat pedig az eddigi használati
tapasztalatok alapján jelöltük ki.
Ezt a rendet több változat megvitatásával alakítottuk ki, egyelőre
kísérleti jelleggel. Nem szerettük
volna, hogy sokféle, nehezen megjegyezhető időpont szerepeljen
a nyitvatartási rendben. Terveink
szerint december első felében egy
rövid kérdőív segítségével megkérdezzük majd az olvasóinkat, hogy
mi a véleményük ezzel kapcsolatban. Ezt követően, ha szükséges,
változtatunk.
UB: Milyen változtatásokra számíthatunk még?

KÖNYVTÁR
SK: Az eddigi szolgáltatásainkban lényeges változásokat nem szeretnénk, de természetesen mindig gondolkodunk újakon. Szeretnénk például rendszeresen hírt
adni új beszerzéseinkről, esetleg rövid leírást adni róluk. Ennek módját még nem dolgoztuk ki, de terveink
között szerepel, hogy ezen a téren is élővé tegyük a
kommunikációt az olvasókkal.
UB: A Könyvtár rovat korábbi cikkeiben már érintettük, hogy milyen különleges értékei vannak a Zeneakadémia könyvtárának a zenei gyűjtemények között.
Melyek azok az értékei, amelyek a legközelebb állnak
hozzád?
SK: Nagyon szeretem azt a kettősséget, amely jellemzi, ezt nagyon fontos megőriznünk. A Zeneakadémia
könyvtára egyszerre történeti és archív gyűjtemény,
ugyanakkor az itt dolgozók mindennapi szakmai életének minél jobb és frissebb anyagokkal való ellátása is a
feladataink közé tartozik.
UB: Manapság már inkább az internetes információszerzés világát éljük. Hogyan tud ezzel lépést tartani
egy nagy múltú könyvtár?
SK: Az elektronikus tartalmak egyre nagyobb szerepet
játszanak, ugyanakkor még ma is születnek hagyományos nyomtatott formátumú dokumentumok. Sokszor
megfigyelhetjük a párhuzamosságot is: ugyanazon dokumentum nyomtatott és digitális formában is elérhető. Fontosak és sokszor még tisztázatlanok az alakulóban lévő szerzői jogi kérdések, amelyek leggyakrabban
a digitális tartalmak felhasználásakor merülnek föl.

UB: Eredetileg ének-zene szakos tanárként végeztél,
máig énekelsz kórusban, de életed elég nagy részét a
könyvtárosi munka tölti ki. Milyen út vezetett idáig?
SK: Rövid ideig tanítottam, és szerettem is azt, de úgy
éreztem, hogy még sokat kell fejlődnöm. Az egyik tanár kollégám révén megtudtam, hogy a Zeneakadémia
könyvtárában keresnek valakit, aki nem feltétlenül
könyvtáros. Így kerültem ide, azután munka mellett
végeztem el az egyetemet és később egy könyvtörténettel foglalkozó posztgraduális szakot is. A pedagógiában és a könyvtárosságban közösnek érzem, hogy
valamit át kell és át lehet adni az embereknek, segíteni
lehet nekik. A könyvekkel, kottákkal való foglalkozás,
fizikai és tartalmi rendszerezésük örömet okoz számomra.
UB: Egy zenei könyvtáros részben zenetudós, részben
könyv- és kottakereskedő, részben logisztikus vagy informatikus. Számodra mi ebből a legfontosabb?
SK: Ezek közül a legfontosabbak talán a zenei, zenetörténeti ismeretek, de nagyon érdekel a zeneműnyomtatás, illetve mostanában a zeneoktatás magyarországi
története. A Nemzeti Zenede 19. századi kottagyűjteményével és az intézmény történetével is foglalkoztam. Ha időm engedi, ezen a téren szeretnék további
kutatásokat folytatni.
A könyvtárosi munkámban mindemellett talán még
fontosabb, hogy ha valaki bejön a könyvtárba, az úgy
menjen el, hogy kapott valamit. Ha teljesen nem is
tudtam válaszolni a kérdésére, problémájára, de valamilyen irányt adhattam a további munkájához.

Fontosnak tartom, hogy lépést tartsunk a digitális világgal. Több olyan adatbázisra fizetünk elő, amelyek
online hozzáférést biztosítanak lexikonokhoz, folyóiratcikkekhez, illetve teljes könyvekhez. Szeretném
még megjegyezni, hogy információban gazdag világunkban nem mindegy, hogy milyen az az információ,
amit megszerzünk. Előfordul, hogy egymásnak ellentmondó adatokkal találkozunk. Ilyenkor felértékelődik
a könyvtárak szerepe, amelyek segítenek a hiteles információ megszerzésében.

UB: Kutatókönyvtári múltad kapcsán azt gondolnánk,
biztosan Liszt a kedvenc zeneszerződ.
SK: Nagyon szeretem Liszt zenéjét, de a pálmát Bach
és Mozart viszi. Ezenkívül Bartók és Kodály kórusműveit is kedvelem.
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ELŐDEINK MÁSKÉPP

Chelemen Paula karikatúrája

Ismét elérkezett az ősz és vele
együtt az új tanév. Bízom benne, hogy mindenki kipihente
magát a szünidőben, és szép élményekkel gazdagodott, amire
most, a hűvösebb napokban is
szívesen gondol vissza. Engedjétek meg, hogy a tanév első
Elődeink másképp rovatában
megidézzem a nyarat, és egy
kis válogatást nyújtsak elődeink levelekben megfogalmazott vakáció-beszámolóiból.
Hogyan pihent vagy éppen
nem pihent Dohnányi, Kodály
vagy Bartók? Erről szóljanak
maguk a zeneszerzők.

A nyári vakáció nem mindenki számára jelent egyet a
pihenéssel. A húszéves Dohnányi 1897-ben például az
egész nyarát gyakorlással és komponálással töltötte,
és úgy látszik, lustaságát csak a levélírásban élte ki.

Nyolc nappal későbbi levelében pedig Kodály – amelyet szintén Emma asszonynak címzett – valósággal
felmagasztalja a semmittevést.

„Kedves Papa!
Végre, hosszú hallgatás után hozzáfogok
egy rendes levél írásához. Sok mondanivalóm van. Mindenekelőtt, ami az én művészi
tetteimet illeti. Iszonyú szorgalmas vagyok,
s lustaságot csakis a levélírásban tanúsítok.
Naponta 3-4 órát zongorázom, amellett zongorakoncertem [op. 5.] iszonyú léptekkel halad előre.”

„Hogy mit csinálok, ó barátném? […] Szeretnék semmit se olvasni, zenélni, gondolkodni,
érezni, de most látom, nagy művészet kell
hozzá. Pláne ha esik és hideg van, hogy nem
lehet a napon heverni. Rendes nyári álmomba
se tudok elmerülni, alig bírom a napi szükségletet összealudni, annál kevésbé a szokásos
pótló és előlegező álmokat. Teljesen használhatatlan vagyok különben. Néha kirándulok
egész napra, egy kis gimnasztikát űzök, de hiába minden, szépen meg kell várni, míg a természet méltóztatik újra harcképes állapotba

Dohnányival ellentétben az ifjú Kodály céltudatosan
a pihenésnek szentelte szabadidejét. 1907 nyarán
ekképpen számolt be későbbi feleségének, Gruber
Emmának nyári terveiről:
„Itthon (Itthon?) egyelőre sehova sem megyek. Egypár napig alszom. Aztán egypár
napig a szomszéd erdőkben sétálok. Ha elégnek látszik ennyi heverés – most kissé nehéz
a fejem – irkálok, aztán gyűjtök egypár hétig
– voilà a nyári program.”
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hozni úri személyemet.”

Kodály egész életében az egészséges életmód hirdetője volt. Életfelfogásának alapvető elveire a Drezda
melletti Weisser Hirsch-i szanatóriumban talált rá
1908 júliusában, amelyekről a testben és lélekben felszabadult – és, úgy tűnik, ruháitól is megszabadult –
zeneszerző így számolt be Bartóknak:

ELŐDEINK MÁSKÉPP
„Egy hete vagyok itt (Dresden, Weisser
Hirsch, Dr. Lahmann) és sokkal jobban vagyok mindenképp. Az itteni élet formájában
sok van, ami az én életideámhoz kell, ami
hiányzik (tenger, nagy természet) elszenvedem, avval a tudattal, hogy majd lesz abból
is. Az emberek rondák és sokak, de nem kell
velük törődnöm. Mikor köztük járok, illetve
átmegyek, csodálkozva nézik előbb a fejem,
aztán a lábam, egyiken csak szandál van t. i.
a másikon még annyi sincs. Mit csinálunk itt?
Fürdünk (uszoda nincs) vízben, levegőben,
napon, tornázunk, közbe nagyokat eszünk,
(az ember étvágya megduplázódik) és nyakig merülünk a gyümölcsbe és főzelékbe, ha
néha eszembe jut, hogy Zeneakadémia van
a világon, mint valami fura álom, úgy siklik
tovább ez a vízió. – Tornázás közben rájön az
ember, hogy sejtelme sincs saját magáról
és elkezd érdeklődni az anatómia, izmok stb.
iránt. Szóval ennyire elfelejteni saját magamat még talán sohase tudtam. És ha egypár
hétig sikerül így tartani magam, biztosan óriási haszna lesz. Nem is beszélek a faházról,
majdnem olyan, mintha a szabadban hálna az
ember. És ami a fő, kezdek tájékozódni: a világon t. i. egy csomó ilyen hely van még, lehet,
hogy jobb is. Ezentúl nyaraimat, ahogy csak
lehet, meztelenül töltöm. Egész újjászületik
az ember ettől.”

kívül egynehány gyönyörű van közöttük. És
ezeket legalább rossz időben is meg lehet
szemlélni – nem vész kárba az idő, ha akárhogyan esik is. […] Szép tengerparthoz értem.
A sziklák mélyedéseiben visszamarad dagály
után a víz, s mindenféle állat és növény tenyészik. Amikről Abbaziában és Lofotenekben nem tudtam megállapítani, hogy állat-e
vagy növény, arról itt kiderült, hogy állat.”

Az időjárást nem mindig lehet kiszámítani, főleg a hegyekben. Bartók téliesre sikerült nyaralásáról így számolt be családjának:
„Ma megyek tovább Pontresinába, 2 nap
múlva érek csak oda, mert közben 2 helyen
meghálok. Hát, hogy az időjárás mit csinált itt
a 3 utolsó napon, az már sok. Tegnap reggel
vastag hólepel borított mindent, lent a völgyben is: szép volt és furcsa, amint a temérdek
virág és a virágzó alpesi rózsabokor hó alatt
görnyedezett, a fenyőfákról nem is szólva.
Elmentem sétálni, júliusi friss havat taposni.
Ahol ez a kártya át van szúrva, odáig tudtam
felmászni (régebben egyszer, szép időben),
aztán csúnya felhők jöttek, sietni kellett haza
(a végén meg is áztam!).”
Laskai Anna

A természetszeretetéről ismert Bartók szívesen túrázott és kirándult. Leveleiben részletesen és lelkes
rajongással számolt be a meglátogatott helyszínek-

Források:
Dohnányi Ernő családi levelei,
összeállította és jegyzetekkel ellátta: Kelemen Éva.

ről, az ottani növényekről, állatokról. 1914. júliusi
franciaországi utazásáról így írt első feleségének,
Ziegler Mártának:

Budapest: Országos Széchényi Könyvtár,
Gondolat Kiadó, MTA Zenetudományi Intézet, 2011.

„Katedrálisokat reggelizek, ebédelek és vacsorázok. Kicsi 6000-es városokban többedmagukkal vannak, így hát nem csoda, ha 4–5
nap alatt 20–30-at lát a vándorló. De tréfán

Kodály Zoltán levelei, szerk. Legány Dezső.
Budapest: Zeneműkiadó, 1982.
Bartók Béla családi levelei, szerk. ifj. Bartók Béla.
Budapest: Zeneműkiadó, 1981.
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JAZZ		
Rudy Van Gelder
(1924–2016)

Miles Ahead-kritika,
szigorúan szubjektíven

Jazzrajongók körében ritkán esik szó a kulcsfontosságú háttéremberekről. Sokan szeretik élvezni Herbie
Hancock vagy Wayne Shorter játékát, miközben bele
sem gondolnak, hogy egy album elkészítése milyen
nagy munka. Különösen igaz ez abban az esetben,
amikor nem létezik etalon, mert még nem találták
meg.

Egy kiváló színész, a modern jazz legfontosabb figurája, izgalmas előzetesek és egy forgatókönyv, amire a
Davis család áldását adta. Mi sikerülhet rosszul? Gyakorlatilag minden.

A jazzmuzsika története szinte egyidős a modern
hangrögzítéssel, hiszen Edison fonográfja és a jazz legkorábbi formáinak megjelenése között alig másfél-két
évtized telt el. A technika fejlődésével természetesen
az eljárások mind kifinomultabbak lettek, ám a máig
legkedveltebb hangzás az ötvenes években, a modern
jazz differenciálódásának kezdetén alakult ki, kulcsfigurája pedig a közelmúltban elhunyt Rudolph Van
Gelder volt.
Van Gelder első komolyabb lépéseit hackensacki házi
stúdiójában tette meg (Thelonious Monk Hackensack
című szerzeménye innen kapta a nevét), majd 1959ben, a modern jazz egyik legfontosabb évében végérvényesen a stúdiótechnikának szentelte életét.
1967-ig szinte az összes híres és fontos jazzfelvétel
fölött Van Gelder bábáskodott, elég, ha Coltrane
Love Supreme-jére, a Jazz Messengers Moanin’-jára,
Oliver Nelson The Blues and the Abstract Truth-ára,
Herbie Hancock Takin’ Offjára vagy a többi, körülbelül 1000 lemezre gondolunk. Műtermében egyéniségek, irányzatok, stílusok, óriások és kisebb mesterek
születtek. A műfaj legfontosabb dokumentálója és a
klasszikus jazzalbum-hangzás feltalálója 91 évesen,
2016. augusztus 25-én távozott, hogy az égi stúdióban
folytassa az új etalon sound utáni kutatást.
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Évek óta vártuk Don Cheadle Miles Davisről szóló filmjét, azonban hibás elvárásokat támasztottunk. A Miles
Ahead ugyanis nem Miles Davisről szól. Néhány elemében ugyan utal hősünk szakmai és magánéleti mérföldköveire, története azonban fiktív: Milest felkeresi
egy brit könnyűzenei újságíró valamikor a hetvenes
évek derekán, hogy kicsiholjon egy zaftos sztorit az
éppen világtól elvonultan élő zseniből. A film további
részében a verekedésé, lövöldözésé, autós üldözésé és
az ipari mennyiségű kokainé a főszerep.
Mint utóbb kiderült, a koncepció valójában egy olyan
film volt, amiben Miles örömmel játszott volna. Ezzel
önmagában nincs is probléma, de a rendezés vontatott, a történet érdektelen, a cselekmény unalmas, a
narratíva pedig nem képes megtalálni a hangsúlyokat.
Tanúi lehetünk persze – néhány perces szegmensekben, – ahogy Miles és Gil Evans a címadó albumot rögzítik, sőt, azt is láthatjuk, hogyan megy tönkre Davis
magánélete (amely cselekményszál ugyanúgy elnagyolt és túldramatizált, mint minden életrajzi elem a
filmben).
A legelkeserítőbb talán maga Don Cheadle. Nagyszerű színész és megszólalásig hasonlít Davisre, sőt,
még megszólalás után is, hiszen ugyanaz a dörzspapírhang tör elő belőle. Ennek ellenére azonban egy
percig sem tudtam elhinni, hogy egy korszakalkotó
művészfejedelmet látok a képeken. A Miles Ahead
nemcsak egyszerűen nem tud mit kezdeni azzal az ötlettel, hogy Miles Davist filmre vigye, hanem az alapvetően hibás, furcsa és nyomasztó koncepciót sem
tudja kivitelezni. S ha ezután elgondolkodunk, hány
Miles Davis-történet élhetné meg a megfilmesítést,
különösen csalódottak lehetünk.
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Októberi jazzkoncert-ajánló
A jazzkoncertekre járó közönség igazán nem panaszkodhat, ha az őszi kínálatot böngészi.
Az 1977-ben Robben Ford gitáros által alapított Yellowjackets látogat a Budapest Jazz Clubba október 14-én,
ahol egymás után két koncertet is adnak majd. Noha Ford már nem tagja a zenekarnak, az általuk nyújtott
minőség mit sem változott: a kezdeti bluesos zenei világot az évek során Russell Ferrante zongorista vezetésével
a könnyen befogadható, mégis tartalmas és ízléses jazzre cserélték, mely
két Grammy-díjat is hozott az együttesnek. A parádésan szórakoztató
estét az együttes szaxofonosa, a zseniális Bob Mintzer is garantálja.
Október 21-én a Művészetek Palotájában lép fel triójával a 37 éves
japán zongoravirtuóz, Uehara Hiromi. A jazz intellektualitását a
rockzene energiájával és a funk játékosságával ötvöző pianistát
nem kisebb név, mint Chick Corea fedezte fel csaknem húsz
évvel ezelőtt, majd az USA-ban Ahmad Jamal kezei alatt vált
napjaink egyik legnevesebb jazzművészévé. Pályája azóta is
töretlenül ível felfelé. Nyár elején szárnyra kaptak bizonyos
pletykák, miszerint a trió basszusgitárosa, a fenomenális
Anthony Jackson betegeskedik, de lapzártánkig nem kaptunk
hírt arról, hogy a budapesti koncerten ő vagy valaki más fog-e
szerepelni. Így vagy úgy, a koncert óriási élménynek ígérkezik.
A mindössze 22 éves, félistennek számító Jacob Collier gyakorlatilag
minden hangszeren nagyon magas színvonalon játszik, elsődleges
eszközei azonban saját énekhangja, rendkívüli hallása és muzikalitása.
Számaihoz, átdolgozásaihoz maga készít hangszerelést, és természetesen
az előadást is egyedül oldja meg. Október 30-án a Müpában élőben
hallhatjuk, hogyan tud Collier egyedül hat szólamban énekelni.
Uehara Hiromi (forrás: periodicoeldia.com.mx)

Ajánlott klasszikus jazz-lemezek októberre:
Herbie Hancock: Empyrean Isles
– Hancock és világklasszikus zenekara az Empyrean Islesszal hozta
létre a hatvanas évek legtökéletesebb post-bop hangzását.
Miles Davis: Walkin’ – a hard bop
stílus egyik legelső felvétele 1954ből (noha csak később, 1957-ben
jelent meg).

John Coltrane: Giant Steps –
Coltrane egyik első nagy sikere,
amellyel egy csapásra korának legnagyobb jazzmuzsikusává vált.
Pat Metheny: Bright Size Life –
Metheny korai munkája, egyszersmind legnevesebb közreműködése Jaco Pastoriusszal, a tragikus
sorsú basszusgitárossal.

Mahavishnu Orchestra: The
Inner Mounting Flame – John
McLaughlin zenekarának elementáris erejű, a rockot a jazzel és különböző modern zenei stílusokkal
párosító munkája 1971-ből.
Szentgallay György
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Sóvidék tanulmányban,
hangokban és képekben
Alig heverhették ki a lelkes népzene iránt érdeklődők és tanoncok a különböző népzenei táborokkal
tűzdelt nyarukat (Örkény, Kalotaszeg, Tiszafüred,
Gyergyóremete stb.), már indulhattak is a budai várba. Igen, a várva várt A Sóvidék népzenéje című kiadvány elkészült, és szeptember 6-án összegyűlhettünk
bemutatására a Zenetudományi Intézetben. A Bartók
terem csordultig telt, a későn érkezők legfeljebb a
meggondolatlanul felállók helyeire pályázhattak. A
kiadványt először a Néprajzi Kutatóintézet igazgatója,
Balogh Balázs mutatta be, majd Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója és a Népzene Tanszék
vezetője következett a méltatással. A kiadvány könyv
formája huszonkét fejezetben mutatja be a Sóvidék
részeit, zenélési alkalmait, hangszer-összeállításait
azok változásaival és a rájuk gyakorolt polgári hatásokkal. A könyvhöz DVD-ROM melléklet tartozik további
3460 folklóradattal, 2500, különböző technikákkal készült hangfelvétellel, 334 archív dokumentumoldallal,
1450 kottás és szöveges népdallejegyzéssel. A Sóvidék
népzenéje kiadvány mellékletén az eddigi hasonló kiadványokhoz képest újdonságként nemcsak hangot,
hanem videoklipeket is találunk: némafilmet és a
modern kor eszközeivel rögzítetteket egyaránt. Előbbi
fajtából egyet mindjárt be is mutattak az érdeklődők-

nek, majd a kiadványt jegyző Pávai István következett
Sóvidékhez való személyes viszonya és néhány emlék
felvillantásával. Többek között abba is beavatott minket, hogyan segíti elő a nyári üzemi gyakorlat az ember népzenekutatóvá válását. A bemutatót a népzene
tanszék ének szakos hallgatói és az Üsztürü Zenekar
előadása zárta. Akik lemaradtak a kötet bemutatójáról
és az azzal együtt járó helybeni megvásárlási lehetőségről, azok számára jó hír: a kötet már kapható, megtalálható többek között a Hagyományok Háza online
boltjában is.

Síppal, dobbal, nádi
hegedűvel, beatzenével

A Kerekes Band
A Sóvidéktől időben, térben, képzeletben messzebbre
vágyók számára kimondottan ajánlott a Fonó Zeneház
felkeresése október 8-án. A Kerekes Band mutatja
be új lemezét Back To Følk címen. Már mesebeli beharangozója is ígéretes: Magna Hungaria déli részén,
a Csülök-csillagkép alatt lévő Folkland- (bocsánat:
Følklānd) szigeteken él egy kolónia, a szigetet lovon
meghódító, szent verebet imádó mågyarïak, akik létét
már Desiderius testvér is megénekelte, és most is várják az értük érkező hajót. Az ő zenéjüket hozza el nekünk a Kerekes Band kobozzal, furulyával, háromhúros
brácsával, no meg az ősi pásztorhangzás közé kevert
funk-, punk- és dance-elemekkel.
Mindenkinek jó mulatást!
V. Szűcs Imola
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Imák metszete

Europäischer Synagogalchor (forrás: chortage-hannover.de)
Liszt-verseny, énekverseny… A szeptemberi koncertnaptár nem kifejezetten az egyestés hangversenyek köré
épült. Pedig sok ritkaságról maradhattak le azok, akik csupán a két rangos nemzetközi megmérettetés kedvéért böngészték végig a kínálatot, hiszen a válogatók között számtalan más neves művész is megfordult a
Liszt téri épület színpadán. Idén a Zeneakadémia Nagytermében kapott helyet a Zsidó Kulturális Fesztivál
nyitókoncertje, amely először jegyezhette hangversenyhelyszíneként a gyönyörű épületet.
A fesztivál nemcsak a jellegzetes zsidó műfajok és
stílusirányzatok ápolását, hanem egy kritikus szemmel összeválogatott, sokszínű kulturális mozaik
felvonultatását is szolgálja. Ennek ellenére a nyitóhangverseny kizárólag tradicionális héber dallamanyagokra szorítkozott. A régi forrásokhoz nyúló műsor helyenként mélyen vallásos szférákat is érintett,
miközben végigvezette a hallgatóságot a ma is élő
hagyomány híresebb kompozícióin.
Az előadók mindvégig fenntartották a közönség figyelmét, miközben nemcsak a kottaképet adták vissza,
hanem itt-ott izgalmasabb elemekkel is játszadoztak.
A hangverseny kellemes, bensőséges hangulatban indult: az első hangok felcsendülése előtt Izsák Andor, a

kórus vezetője köszöntötte a közönséget, majd nyomban egymást követték a különböző repertoárokból
összeválogatott kórus- és zongoradarabok. Minden
mű dinamikusan illeszkedett az előzőhöz, és ugyan
már a koncert elején kiderült, hogy nagyon rövid tételekről lesz szó, az ebből adódó szaggatottságot ritmikusan váltakozó szegmensek ellensúlyozták.
Érdekesnek találtam, hogy a programban a szokottnál
jóval több zeneszerző műve szólalt meg. Lewandowskin
kívül alig akadt olyan név, akitől kettő vagy több szerzemény is elhangzott volna. Öt-hat perces kompozíciók
követték egymást – rendkívül változatos program várta tehát a közönséget. Az Europäischer Synagogalchor
tudatosan válogatott ennyire különböző forrásokból,
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hogy Európa nagyvárosainak zsinagógáiból összegyűjtse és egymás mellé állítsa az élő hagyomány legjellemzőbb képviselőit. Az így kialakított nemzetközi
körképben romantikusok találkozhattak 20. századi
mesterekkel, és magyar szerzők csendülhettek fel külföldi kortársaikkal: megszólalt többek közt Szelényi,
Kodály, Schubert, Sulzer és Meyerbeer egy-egy szerzeménye is, de még Rossini is képviseltette magát.
Nem lehetett panaszom a megszólaltatással szemben
sem. Sőt, már az első percekben éreztem, hogy egy logikusan felépített és begyakorolt koncert fültanúja lehetek. Az előadókat hallgatva gyakran úgy tűnt, mintha magam is egy zsinagóga padsoraiban ülnék egy
bensőséges szertartás részeseként. Sem az előadói
szándékban, sem a megvalósulásban nem találtam
kifogást: az orgonán kísért együttes minden hangot kiforrott technikával szólaltatott meg, az énekesek pedig
éppen annyi szerénységgel vagy drámaisággal formálták meg a szólamukat, amennyi a tartalomhoz illett.
Különösen jól kidomborította a dallamsorokat, hogy a
zenei gondolatok végét gyakran érzékeny, egyenletesen gyorsuló vibrato zárta, míg a köztes dallamvezetést inkább természetes egyszerűség jellemezte.
Örömteli meglepetést okoztak a szólisták is, akiknek
sajnos nem emelték ki a nevét, pedig különleges figyelmet érdemeltek volna. Az öt énekes mind színpadi
kiállásában, mind zenei artikulációjában fölényesen
uralta a szólórészeket, és rendkívül tudatos és egészséges hangképzésről adtak tanúságot. A tenor és a
szoprán szólista különösen mély benyomást tett rám,
előbbi bonyolult futamaival, utóbbi különleges hangszínével, amely a szokottnál sötétebb tónusú volt. Egy
kalandozó pillanatomban még az is átfutott rajtam,
milyen jól illene ez a hang egy Rosinának…
Azonban nem csak a szólisták ragadták meg a figyelmet: habár a hangversenyt túlnyomórészt kórustételek töltötték ki, nagy hangsúlyt kaptak a zongorára írt
kompozíciók is, amelyek színessé és izgalmassá tették
a programot, megtörve a szigorúan vallásos hangvételt. Az előadás azonban, be kell vallanom, felemás érzéseket hagyott bennem. Alkan, Heller és Moszkowski
műveit Lux Erika tolmácsolta, aki meglehetősen szabadon kezelte a kompozíciók belső lüktetését és tagolását. Ez valamennyi lendületet adott az előadásnak,
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számomra azonban nem mindig tűnt megfelelő választásnak. Mégsem állítanám azt, hogy játékmódjában
ne lett volna valami humoros, könnyed elegancia, ami
vonzóvá tette ezt az interpretációt.
A hangversenyt végül a kezdéshez hasonlóan kórusművek zárták, esztétikailag is keretbe foglalva az előadást. Az utolsó művek az Urat dicsérve már jóval vidámabb és reménytelibb témákat dolgoztak fel, mint
a koncert első, komor hangvételű zsoltárai. A közönség
kedvéért a művészek még egy ráadást is énekeltek,
ezúttal zongorával és orgonával együtt.
Bokor Lilla
(A Zsinagóga hangjai, Zsidó Kulturális Fesztivál, nyitónap, 2016. szeptember 4., 19:30. Zeneakadémia,
Nagyterem; Szelényi: 1. zsoltár („Ásré hois…”), részlet; Kodály: Áldott legyen királyságának dicső neve
mindörökké („Boruch Sém k’vaud…”); Lewandowski:
Ünnepi előjáték; Mily szépek a sátraid Jákob („Má
tovu oholecho Jákov”); Oltalmazz minket… („V’hogén
báádénu…”); Rejts el szárnyaid árnyékában… („Uv’cél
k’nofecho…”); 23. Zsoltár („Az Örökkévaló az én
pásztorom…”); Héber rapszódia; Alkan: Zorcico (spanyol népi tánc); Sulzer: Világ Ura… („Ádon olom…”);
Meyerbeer: Mikor megpihent (elhelyezkedett a frigyláda) így szólt Mózes… („U’vnucho jomár…”); Schubert: 92. zsoltár, D. 953; ifj. J. Strauss–Dohnányi:
Kincskeringő-parafrázis; Rossini: Midőn elindult a
frigyláda… („Váj’hi bin‘szoá”); Henle: Mikor megpihent
a frigyláda így szólt Mózes… („Uv’nucho jomár…”);
Rose: Magasztaltassék az élő Isten („Jigdál Elokhim
cháj…”); Heller: Scherzo; Moszkowski: In tempo di
Minuetto; Moszkowski: Szikrák; Kodály: 114. genfi
zsoltár; Naumbourg: 24. zsoltár („Emeljétek fel fejeiteket, kapuk! / Sz’u s’orim roséchem”), részlet; Weill:
Kiddus (Megszentelés); Lux Erika (zongora), Alexander
Ivanov (orgona), Europäischer Synagogalchor, vezényelt: Izsák Andor)
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Fedett pályás
kalapácsütés
Tomoki Szakata (fotó: Filharmónia Magyarország / Kováts Zsolt)
Szeptemberben újra megrendezésre került a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny, melynek ez
alkalommal is a Zeneakadémia adott helyet. Tizenegy
országból harminchat zongorista érkezett hazánkba,
hogy játékával lenyűgözze a budapesti közönséget, és
elismertségre tegyen szert a megmérettetés győzteseként. Az elő- és középdöntőket követően nyolc versenyző jutott tovább a döntőbe, ahol a zongoristáknak
a h-moll szonáta mellett a három nagy Liszt-versenymű egyikét kellett eljátszaniuk.

Ezt követően a tajvani zongorista, Lin Kuan Ting lépett
színpadra Liszt A-dúr versenyművével. A zongorista
lenyűgözően muzikális és intelligens előadásban szólaltatta meg a darabot. Játéka lendületes volt és virtuóz, a technikai kihívásokon magabiztosan és kivételes zenei érzékkel emelkedett felül. Figyelemre méltó
volt a zongorista és a zenekar közötti együttműködés.
A darab elején a zongora akkordtörései finoman olvadtak bele a hangzásba, a dallamívek megszakítás
nélkül haladtak hangszerről hangszerre.

Mivel nem tartom szerencsésnek a művészeti produktumok sportversenyszerű összehasonlítását, a verseny
végeredményéről most nem ejtek szót – inkább az
egyik döntőbeli eseményen, a zenekaros produkción
szerzett benyomásaimról számolok be.

A délelőtti (illetve ekkor már koradélutáni) program
záróprodukciójaként a Haláltánc szólalt meg a japán
Morimoto Miho előadásában. Sajnos az ő játékáról
nem tudok szuperlatívuszokban beszélni. Miho alaposan megküzdött a darab nyújtotta technikai nehézségekkel, és ez a küzdelem rányomta bélyegét az egész
előadásra. Görcsösség és bizonytalanság jellemezte
zongorázását, a zenei íveket nem vezette, és sajnos a
félreütések száma is átlépte a tűréshatárt.

A délelőtti programot Kocsis Krisztián nyitotta meg az
Esz-dúr zongoraversennyel. Korához képest igencsak
tisztességesen játszotta el ezt az egyáltalán nem kön�nyű versenyművet. Noha játéka során tartózkodott a
kockázatosabb megvalósításoktól, előadása tartogatott néhány igen szép pillanatot például a második
tétel cadenzáiban.

Néhány szót a közreműködő együttesről. A Kesselyák
Gergely vezette Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara becsületesen látta el feladatát. Bár az együttes,
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és leginkább a fafúvók hangzása
meglehetősen tompa és színtelen
volt, a zenészek a kamarazenei kihívásokat remekül oldották meg.
Különösen az A-dúr versenyben
hallhattunk csiszolt, érzékeny
együttzenélést.
Az esti koncertet a Haláltánc remek előadása nyitotta meg. A darab szólistájaként a japán Tomoki
Szakata lépett színpadra, aki lehengerlő játékkal nyűgözte le a
közönséget. Futamai pregnánsak
voltak, kezei alatt a legnagyobb
kihívást tartogató részek is biztosan szólaltak meg. Külön említésre
méltó telt, fényes zongorahangja,
amelyhez hasonlót mástól nem
hallottunk a nap folyamán. Halvány árnyékot vetett az előadásra,
hogy az ötödik variáció végén lévő
cadenza nehézkesre és akadozóra
sikerült.

előadásában hallhattuk Liszt A-dúr
zongoraversenyét. Kétségtelenül
ez volt a nap egyik legmeggyőzőbb
és legérettebb interpretációja.
Magabiztos technika, tévedhetetlen zeneiség és rendkívüli, magával ragadó energia jellemezte játékát. A cadenzák gördülékenyen és
frappánsan szólaltak meg, játékában egymást érték a jobbnál jobb
egyéni megvalósítások.
Elek Martin

(Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny, zenekaros döntők,
Zeneakadémia, Nagyterem, szeptember 10. 11:00. Liszt: 1. Esz-dúr
zongoraverseny, Kocsis Krisztián;
Liszt: 2. A-dúr zongoraverseny,
Lin Kuan Ting; Liszt: Haláltánc,
Morimoto Miho; 19:30. Liszt: Haláltánc, Tomoki Szakata; Liszt: 1.
Esz-dúr zongoraverseny, Szergej
Beljavszkij; Liszt: 2. A-dúr zongoraverseny, Leon Bernsdorf; Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara,
vezényelt: Kesselyák Gergely)

Az Esz-dúr zongoraversenyt az
este folyamán az orosz Szergej
Beljavszkij adta elő. A zongorista
beleesett abba a hibába, hogy a
darabot kezdő, egyre táguló oktávozó ugrásokat túl gyors, a hangok
távolságát figyelmen kívül hagyó,
fix tempóban akarta eljátszani.
Ennek következményeként az ugrások bizonytalanokká váltak, és a
zene elvesztette lendületét. A darab elején egyfajta görcsösség jellemezte a zongorista játékát, sok
ívnek nem volt iránya, és hiányzott
a cadenzák gördülékenysége. Ez a
görcsösség egy idő után szerencsére feloldódott, és attól kezdve biztos technikával, remek muzikalitással játszotta a zongoraversenyt.
A koncert és a verseny megkoronázásaként a német Leon Bernsdorf
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Szergej Beljavszkij (fotó: Filharmónia Magyarország / Kováts Zsolt)

PORTRÉ

„A mi feladatunk az igény alakítása,
nem pedig a kiszolgálása”
Gulyás Dénes (forrás: pecsma.hu)

Gulyás Dénes operaénekes csaknem fél évszázados pályája során az egész világot meghódította. Huszonegy éve
oktatja a Zeneakadémia énekes hallgatóit, néhány éve ő a Pécsi Nemzeti Színház zeneigazgatója, márciusban
Kossuth-díjjal tüntették ki. A művészet emberformáló erejéről, zenekritikáról és a közönség neveléséről is
beszélgettünk.
Hózsa Zsófia: Több mint két évtizede tanít a Zeneakadémián. Ez bizonyára átfogó képet ad az oktatásról,

– csúnya szóval – a nevelését. A könnyebben megszerezhető nagy siker vagy pedig az igazán magas rendű,

az itt zajlott és zajló folyamatokról. Mi a legfontosabb
benyomása, gondolata, ha visszatekint az elmúlt húsz
évre?

emberséges és embert formáló művészet mellett teszi
le a voksot. Ezt tartom itt a Zeneakadémián a legfontosabbnak.

Gulyás Dénes: Az ember ilyenkor megpróbálja megfogalmazni, hogy miért is tanít, mi az, amit fontosnak
tart egy fiatal életében. Mit kövessen művészileg és
emberileg: a közönség igényeinek kielégítését vagy

HZs: Felteszem, ön a második mellett…
GD: Természetesen. Sokszor kerültem már emiatt
konfliktushelyzetbe, hiszen egy fiatal operaénekes-
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nek minden zeneszerző nyelvén tudnia kell valamilyen szinten. Számomra azonban Richard Straussé
sokkal komolyabb, értékesebb zene, mint egy Donizetti-opera. Nem becsülöm alá őt, magam is sok Donizettit énekeltem, csak próbálom a növendékeimet
a nehezebben megoldható, átadható és megérthető szerzők felé is terelni. A mai világ átlagembere
sajnos kilószámra eszi az ócskaságot, és nem áldoz
időt arra, hogy saját magát a nehezen érthető megemésztésére fejlessze. A mi feladatunk az igény alakítása, nem pedig a kiszolgálása. Goethe mondta,
hogy az embernek nem azt kell adni, amit kér, hanem
amit kérnie kellene.
HZs: Valóban ilyen szilárdan kijelenthetjük, hogy a nehezebben megoldható és befogadható az értékesebb
is?
GD: Azt hiszem, a pályán töltött negyvenöt év és húsz
év tanítás után pontosan érzem, hogy melyik a valóban értékes zene. De ezt zseniális írók és gondolkodók
nálunk sokkal jobban meg tudták fogalmazni. A Nobeldíjas Hermann Hesse szerint az értékes és az értéktelen között az a különbség, hogy utóbbiban mindig az
érzelmi, míg előbbiben a szellemi elemek kerekednek
felül. Azok az elemek, amelyek megfejtéséhez a szellem műveltsége, érzékenysége szükséges.
Néha megesik, hogy egy növendékem pontosan úgy
énekel valamit, ahogyan mástól hallotta: rengetegszer
meghallgatja és leutánozza azt, amit az illető csinál.
Természetesen tudni kell, hogy Tito Gobbi hogyan
énekelte Scarpiát, ismerni kell a tradíciókat, de a tisztelet egy ponton túl már szellemi restség. Szeretném
úgy nevelni a növendékeimet, hogy ők teremtsék
a tradíciót, ne pedig epigonként majmolják a régit.
És ha az új megoldással követőket tudhatnak maguk
mögött, akkor tettek valami értékeset. A zenében és
általában a művészetben – legyen az képzőművészet,
irodalom, tánc – nincsenek egyedüli üdvözítő megoldások. Én arra törekszem, hogy megtanítsam a fiatalokat egy kicsit más módon gondolkodni a zenéről, a
kitárulkozásról, annak az öröméről, hogy ontom a kö-
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zönség elé az érzelmeimet – mindezt úgy, hogy énektechnikailag rendben legyen. Éppen New Yorkban dolgoztam, amikor rendeztek ott egy Kokoschka-kiállítást.
Ő ugye mérföldkő volt a képzőművészet történetében.
Végigálltam egy háromszáz méteres sort öt és fél órán
át, hogy megnézhessem – öt percig bírtam, és kifordultam, mert nekem egyszerűen nem tetszett. Viszont
tetszett például Klimt. Fontos, hogy ezek a belőlem
kiváltott érzések, és nem minősítik a művészeket. Ezt
a gondolkodást kéne megértenie mindenkinek, aki a
művészet közelében akar lenni és tevékenykedni.
HZs: Pályája során találkozott olyan reakcióval, amilyen az öné volt azon a bizonyos kiállításon?
GD: Persze. Még fiatalkoromban azt írta a kritika az
egyik koncertünkről, hogy nagyon élveztük az előadást, amíg a tenor meg nem szólalt. A nevemet
sem említették meg, holott biztosan tudom, hogy jó
teljesítményt nyújtottam. Pályakezdőként akkor azt
gondoltam, hogy abba kell hagynom ezt az egészet.
Most már egyszerűen nem érdekel. Szabadság és demokrácia van, mindenki azt ír, amit akar, de azt nem
kötelező elolvasni, sem mértékadónak tartani. Én azt
tartom mértékadónak, amit egy partner vagy kolléga
a próbafolyamatban tanácsol nekem. Persze lehetnek
különbözőek a vélemények, de a mai kritikák hangneme, stílusa sajnos sokszor embertelen. Ez egy ponton
túl már nem szakma, hanem ipar, ami egészen másról
szól, mint egy elmélyült elemzés. Éppen ezért örülök,
ha énekelek, vagy most már inkább rendezek valamit,
és a kritikusok nem foglalkoznak vele.
HZs: Ha már szóba került a rendezés: ön a Pécsi Nemzeti Színház zeneigazgatója. Úgy tudom, éppen egy
Macbeth-előadás van készülőben a vezetése alatt.
GD: Az új évad számomra tele lesz feladattal. Március
3-án lesz a Macbeth bemutatója, amire már december
közepén elkezdünk próbálni. A három ShakespeareVerdi darab közül ez az első – zeneiségében egészen
más világ, mint a többi operája. Régóta készülök a rendezésére, újrafordítottam például a librettót egy olasz
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nyelvű értelmező szótár segítségével, ami a szavak
negyedik-ötödik szinonimáját is megmagyarázza. Ezek
az apró árnyalatbeli különbségek is rendkívül befolyásolják az interpretációt. Egy Don Giovannit is rendezek
majd tavasszal a Pécsi Tudományegyetem Művészeti
Karán. Felemelő munka ez. Mindegy, hogy éneklés
vagy rendezés, én mindig is a színházzal akartam foglalkozni.
HZs: Januárban abbahagyta az aktív éneklést. Nem
hiányzik?
GD: Egyáltalán nem. A színpadi éneklés nagyon stres�szes. Ha most egy hosszabb szerepet kéne énekelnem,
másfél év gyakorolással tudnám csak újra formába
hozni magam. Az az érzés pedig végképp nem hiányzik, amikor a zenekar hangol, és nincs menekvés,
menni kell és csinálni. Az elmúlt negyvenöt év nekem
bőven elég volt.

munka, és kevés benne a köszönet, ezért sokszor nem
is vagyok vidám.
HZs: Márciusban Kossuth-díjjal tüntették ki. Milyen
jelentőséggel bír ez az elismerés az életében?
GD: Természetesen nagyon örültem, hogy elismerik a
munkámat, de attól még ugyanabban az ágyban keltem fel másnap reggel. Hazudik, aki azt mondja, hogy
nem érdekli, mindenkit érdekel, hogy elismerjék és
díjazzák a tevékenységét. De én nem ezért csinálom,
és a továbbiakban sem szeretnék hátradőlni vagy változtatni. A művészetről és a zenéről vallott elveimen
sosem fogok. „Ha a Tarpeii-szikláról olyan mélyre
vetnek alá, ahova szem sugara látni nem képes, sem
leszek más, mint valék.” Ez a dolgunk. Ennyi az egész.

HZs: Önnek szívügye a közönségnevelés, a kultúra
széles körű terjesztése. Hogyan valósul ez meg?
GD: Néhány éve Rost Andrea, Marton László és
Rátgéber László létrehozta a Pécsi Operáért Alapítványt, amelynek támogatásával előadásokat rendezünk gyerekeknek, középiskolásoknak, felnőtteknek
különböző vidéki helyszíneken. Fontos, hogy közönséget teremtsünk, bár meggyőződésem, hogy ez nem a
művészeti intézmények feladata. A gyerekeket az oktatásnak kéne alkalmassá tennie az általános kultúra
befogadására. Pécsett csináltam olyat, hogy elmentem általános iskolai rajzórára, és eljátszottam nekik
Strauss Alpesi szimfóniáját. Nem árultam el, hogy mit
hallanak. Kaptak papírt meg ceruzát, megkértem őket,
hogy figyeljenek, és közben rajzoljanak, amit szeretnének. Egyszer csak felállt egy gyerek, és azt mondta: „Dénes bácsi, én hegyeket látok!” Azt hiszem,
ebből az élményből megmaradt valami a gyerekekben. Nagyon fontosnak tartom a közönség nevelését,
hiszen hatalmas tömegű ócskasággal állunk szemben,
amit fogyaszt az emberiség. Csakis az érték felé szabad menni, mániákusan és kérlelhetetlenül. Ez nehéz
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