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SZENÁTUS

A Közgyűlés szeptemberi
és a Szenátus októberi üléséről
Azok számára, akik nem tudtak részt venni a szeptember 28-i közgyűlésen, szeretném röviden összefoglalni
az elhangzott fontos tudnivalókat, információkat.
Farkas András, a HÖK elnöke, miután köszöntötte
a megjelenteket, évértékelőt tartott. Ismertette annak hátterét, hogy a HÖK miért nem tudott tavasszal
Liszt-napokat rendezni, illetve miért késik az uszodabelépők szerződéskötése. Sajnos ebben az évben is
pénzügyi megszorítás érte a Hallgatói Önkormányzatot: kevesebb lett az Egyetemtől kapott keretös�szeg. Ennek ellenére szeretnénk továbbra is érdekes
és emlékezetes rendezvényeket szervezni a hallgatók
részére, mint például gólyabál, gólyatábor stb.
Sporttámogatás ügyében is tárgyalások folynak. Olyan
helyet szeretnénk biztosítani a hallgatók számára, ahol
úszásra és relaxációra egyaránt adott a lehetőség.
Ezután a közgyűlésen jelenlévő hallgatók megválasztották a Hallgatói Önkormányzat tagjait, akikhez bizalommal fordulhattok.
A Szenátus 2016. október 11-én tartotta az idei tanév
első ülését, melyen nyolc napirendi pontot tárgyaltak
a tagok, és amelyet Vigh Andrea rektorasszony vezetett.
Elsőként Szentgyörgyvölgyi László kancellár úr ismertette, hogy a műszaki igazgatói vezetői megbízásra a
jelentkezők közül két személyt találtak alkalmasnak
a kijelölt bizottság tagjai. A két jelölt a Szenátus tagjai előtt rövid bemutatkozás után ismertette eddigi
munkakörét és a Zeneakadémia műszaki igazgatói
posztján tervezett céljait. Ezután a Szenátus tagjai zárt
szavazáson megválasztották az új műszaki igazgatót,
Reményi Katalint.

A második napirendi pont a Szenátus megválasztásához szükséges választói gyűlések időpontjáról,
határozatképtelen választói ülés esetén pótidőpont
kijelöléséről, valamint a Választási Bizottság és Jelölőbizottság megválasztásáról szólt.
A harmadik és negyedik napirendi pontot Kutnyánszky
Csaba oktatási rektorhelyettes ismertette, melyben
minőségirányítási beszámolót tartott, majd a minőségfejlesztési intézkedési terv jóváhagyásáról szavaztak a Szenátus tagjai.
Az ötödik napirendi pontban a Vagyongazdálkodási
Szabályzat elfogadása történt meg (a honlapon elérhető), míg a hatodik napirendi pontban a Gazdálkodási Szabályzat II. könyvének hatályon kívül helyezése
történt meg.
Ezután a kancellár úr tájékoztatása hangzott el a 2016.
január–szeptemberi időszak gazdasági adatairól. Tanszéki, Bartók Béla Konzervatórium-beli, illetve egyéb
rendezvények (pl. versenyek) gazdasági adataiba
kaptunk betekintést.
Az egyebek napirendi pontban több fontos rendezvényről és eseményről esett szó, mint például a Liszt
Ferenc születésnapja alkalmából szervezett hangversenyről, amely október 22-én került megrendezésre a Zeneakadémia Nagytermében. Ezenkívül az
Astor Piazzolla 2. Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál is szóba került, amelyet november 4–6. között
tartottak meg.
Utasi Melani
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HÍREK, ESEMÉNYEK
Mesterkurzusok a Zeneakadémián
November folyamán több neves zeneművész, zenetörténész tart mesterkurzust. Kelemen Barnabás kamarazene (november 26–27.) és Marina Frolova-Walker
(november 17–19.) zenetörténet kurzusairól bővebb
információ a Zeneakadémia honlapján olvasható.

Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál
másodszor a Zeneakadémián
Astor Piazzolla, a tangókirály művészetét állítja koncertjei és mesterkurzusai középpontjába a 2016. november 4–6. között megrendezésre kerülő fesztivál.

Két fúvós is díjazott lett
európai versenyeken
Lukács Gergely (főtárgytanára Szabó László), egyetemünk BA II. éves, tuba szakos hallgatója számos díjat
nyert már nemzetközi versenyeken. Legutóbb a brnói
22. Leoš Janáček International Music Competition második díját hozta el, ahol az ötvenhat jelentkező közül
két magyar versenyző jutott a döntőbe.
Kerner Mária, a Zeneakadémia 2016-ban végzett fuvola szakos hallgatója első díjat nyert a lengyelországi
Dąbrowa Górnicza városában a szeptember 15. és 23.
között megrendezett nemzetközi fuvolaversenyen.
Forrás: lfze.hu

Az 1921-ben Argentínában született zeneszerző első
bandoneónját nyolcéves korában kapta. Klasszikus
zenét tizenkét évesen kezdett tanulni a magyar származású Wilda Béla zongoristától. Gyermekkorát
Bronxban töltötte, majd ösztöndíjjal Párizsban tanult.
Piazzolla a tangó, a jazz és Johann Sebastian Bach
zenéjének eszközeit egyaránt felhasználva emelte át
az argentin tangót a tánctermekből a hangversenytermekbe. Több mint ezer darabot komponált, műveit
rendszeresen játsszák a legkülönbözőbb színpadokon,
a klasszikus és könnyűzenét kedvelők körében egyaránt népszerű. Leghíresebb művei a Buenos Aires, az
Adiós Nonino, a Maria de Buenos Aires (opera) és a
Libertango.
Piazzolla szellemiségét, muzsikáját a Zeneakadémián
november 4-én az argentin Roberto Aussel, 5-én a
spanyol Margarita Escarpa gitárművészek, a hatodikai zárókoncerten pedig az olasz Giampaolo Bandini
(gitár) és Cesare Chiacchiaretta (bandoneón) alkotta
duó idézi meg az Anima Musicae Kamarazenekar közreműködésével, Joan Pagès Valls spanyol karmester
vezényletével.
Forrás: lfze.hu

Rangos nemzetközi kutatásfejlesztési
projektbe kapcsolódik a Zeneakadémia
A kanadai Concordia University által összefogott kétéves nemzetközi projekt keretében interaktív, webes, hangzásorientált hallásfejlesztő technológia
kidolgozása kezdődik meg. Az Inner Ear („belső fül”
vagy „belső hallás”) című projekt a kortárs és elektronikus zenére kihegyezett hallás fejlesztésére koncentrál, az alkalmazást elsősorban zeneszerzőknek,
hangdesignereknek, hangmérnököknek, kortárs zenét
játszó hangszeres zenészeknek és zenetudósoknak
szánják a kutatók. A kutatásfejlesztés egyik fő kiindulópontja az LFZE docensének, Szigetvári Andreának
hangszínszolfézs módszere és hallásfejlesztő szoftver-sorozata, a SLApp (Sonic Learning Applications).
A programozást két amerikai egyetem, a McMaster
University és a SUNY College at Oneonta munkatársai
végzik majd. Az együttműködés keretében a Zeneakadémia elektronikus zenei médiaművészet szakos
hallgatója, Szakál Farkas Soma a szoftver tesztelésében vesz részt, míg Szigetvári Andrea az alkalmazás
fejlesztésében, tökéletesítésében és az eredmények
publikálásában vállal kiemelt szerepet.
Forrás: lfze.hu
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HÍREK, ESEMÉNYEK
Zeneakadémista díjazottak
az I. Danubia Talents Nemzetközi
Zenei Versenyen

Demény Balázs a 2016-os
Yokohama International Piano Concert
meghívottjai között

A szeptember 28. és október 1. között Vácon megrendezett verseny szólózongora, négykezes és kamara
kategóriában került meghirdetésre.

A Zeneakadémia elsőéves doktorandusz hallgatója,
Demény Balázs egyike annak a négy fiatal zongoraművésznek, akik november 5-én és 6-án felléphetnek a yokohamai Minato Mirai Hallban a Yokohama
International Piano Concert keretében. Az idén 35.
alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény egyike
a világ legelismertebb, fiatal zongoraművészeket bemutató koncertsorozatainak. Olyan fiatal zongoristák
jelentkezését várták, akik legalább két olyan versenyen
díjat értek el, amelyet az Alink-Argerich Foundation
vagy a World Federation of International Music
Competitions számontart. A neves művészekből álló
zsűri vágatlan szóló- és zenekari felvételek alapján választotta ki azt a négy fiatal tehetséget, akik egy szóló-,
valamint egy zenekari koncert keretében, a Kanagawa
Philharmonic Orchestra kíséretében mutatkozhatnak
be a japán közönségnek novemberben.

Mindhárom kategóriában jeleskedtek a Zeneakadémia diákjai: a zongoristáknál Rozsonits Ildikó, Marczi
Mariann és Eckhardt Gábor Előkészítő Tagozatos növendéke 2., négykezes kategóriában Puporka Melánia
és Sveda Brigitta 3. helyezést értek el, kamarazene
kategóriában pedig a Trio Energico (tagjai: Ilosfai
Csenge – hegedű, Mády-Szabó Eszter – cselló, Vida
Mónika Ruth – zongora) a legfelső korosztályban
az 1. díjat hozta el.
Forrás: lfze.hu

Az Anima Musicae Kamarazenekar koncertjei
Az Anima Musicae Kamarazenekar napjaink egyik legizgalmasabb hazai hangszeres együttese, amelynek
őszi hangversenyeit is színes műsor-összeállítások,
nagyszerű szólisták és rangos koncerthelyszínek fémjelzik.
Friss és könnyed tavaszidéző muzsikával indul az
Anima Musicae november 17-i koncertje. Elsőként
Rossini tizenkét évesen, mindössze három nap alatt
írt hat vonósszonátájából a harmadik, C-dúr hangzik
el, melyet Mozart G-dúr fuvolaversenye követ Ittzés
Gergely Liszt-díjas fuvolaművész szólójával. A második
félidőben francia művek következnek: Dubois ritkán
műsorra tűzött, humorban bővelkedő fuvolaversenye,
majd Debussy izgalmas képekben és karakterekben
gazdag kvartettjének vonószenekari előadása.
November 29-én második állomásához ér az Anima
Musicae sorozata, A hegedű mesterei a MOM Kultu-

2016. november – ajánló

rális Központban. Az est szólistája Pusker Júlia, a Zeneakadémia egykori növendéke lesz. Műsorukon Honegger Himnusza és Sosztakovics Kamaraszimfóniája
mellett a fiatal hegedűművésznő közreműködésével
Bach eredetileg billentyűs hangszerre írt d-moll versenyműve (BWV 1052), valamint Szőllősy Addio című
műve hangzik el, melyet a szerző Pauk Györgynek,
Pusker Júlia jelenlegi professzorának ajánlott.
Az Anima Musicae saját koncertjei mellett rangos
felkéréseknek eleget téve november 6-án fellép a II.
Nemzetközi Gitárfesztiválon a Zeneakadémia Nagytermében, 16-án Nagykanizsán a Filharmónia Magyarország szervezésében, 18-án Rolla János hegedűművésszel a Pannonhalmi Apátságban, valamint 30-án a
Müpában a Magnificat Kórus adventi koncertjén.
Bővebb információ: animamusicae.hu/concerts
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A ZENÉN TÚL
Az idő egyre hűvösebb, a ruhák egyre vastagabbak lesznek, a kulturális programok pedig egyre izgalmasabbak. Félúton a tanévkezdés fáradalmai és a karácsonyi szünet örömei között a hétköznapok egyformaságát
hatásosan megtörheti egy-egy élménydús kiállítás vagy lebilincselő színdarab. Ha pedig a kettő még keveredik
is egyetlen este folyamán, vagy netalán az előadók maguk fiatal, újításvággyal teli tehetségek, akkor már-már
borítékolható egy feledhetetlen este. Ilyen műsorokból válogattunk számotokra erre a hónapra.
Lakatos Zsuzsa

Az ingolstadti invázió
Ingolstadt a végletek városa. Kisváros, mégis inváziónyi tömeg martalékává válik. Nyugalmas, sokak
számára alig ismert hely a Duna partján, mégis központi szerepet kap, mikor 1926-ban hídépítés helyszíne lesz. A katonai utászok, a pionírok érkezése és
maga az építkezés hasznos célt szolgál, mégis annyira
felkavarja a lakosság életét, hogy gigantikus krízishelyzetet generál. A változások traumája messiási
lépésre ösztönöz egy ingolstadti drámaírót, akinek a
darabja később óriási botrányt kavar szülővárosában.
Ingolstadt a végletek városa.
Marieluise Fleißer Münchenben találkozott Bertolt
Brechttel színháztudományi tanulmányai során, az ő
hatására kezdett el drámákat írni. Élete fontosabb állomásai más és más városokhoz köthetők, ugyanakkor
Ingolstadt olyan kardinális pontot jelentett számára,
melyhez sorozatosan visszatért alkotásaiban. Az invázió színpadra írását Brecht is proponálta: „A darabnak
ne legyen igazi cselekménye. Legyen olyan, mint egy
autó: álljon különböző alkatrészekből, de mégis lehessen vele menni.” Ennek hatására Fleißer más nézőpontból kezdte a tapasztalatgyűjtést: sétálni indult a
pionír hídépítőkkel, asszimilálódott az invázióval.
Az impressziókból született művet 1929-ben mutatták
be Berlinben, Brecht rendezésével. Különös fordulat a szerző életében, hogy miután a darab kudarcba fulladt, és erkölcstelenséggel kezdték vádolni az
ingolstadtiak, az írónő szakított Brechttel és az írással,
majd visszatért – Ingolstadtba. Nyitott kérdés: vajon
Ingolstadtnak, a végletek városának gyermekei szülőföldjük hatására válnak ambivalenssé, vagy maguk
építenek ki egy ellentéteken alapuló tradíciót?

FIGARO | 2016. november

A darabot magyar fordításban láthatjuk az Ódry Színpadon októberben és novemberben. Cselekménye két
ingolstadti cselédlány, Alma és Berta napjait mutatja
be. Történetük ablak a krízishelyzetre: a város tornaegyesületének fára lenne szüksége, hogy építsenek
egy stéget, ezért ellopják a hídra szánt fát az utászoktól. Az őrmester tanácstalan, bűnbakként Korlt, Alma
pionír szerelmét gyanúsítja a lopással. Tömegek előtt
alázza meg a férfit, aki bosszút forral ellene. A bosszúállás olyan folyamathoz vezet, ami egyre kegyetlenebb
megtorlásra ösztönzi a feleket. A legtöbbet mégis azok
szenvednek tőle, akiknek semmi köze hozzá – a civil
lakosság. A történeti keret ellenére a problémakör
annyira globális, hogy a néző számára világos asszociációs utat kínál a felismeréshez: Ingolstadt bármelyik
másik város is lehetne.

Berény Róbert: Csellózó nő

A ZENÉN TÚL
A darabot a Színház- és Filmművészeti Egyetem harmadéves hallgatói, Zsótér Sándor és Börcsök Enikő
növendékei mutatják be Szilágyi Bálint rendezésében.
A magyar fordítás szintén a fiatal rendező munkája, aki
már korábban is ültetett át magyarra német színdarabokat. A bemutatóra október 21-én kerül sor az Ódry
Színpadon, 19 órakor. További előadások dátumai:
október 26., 27., november 13., 15., 29.

KKK
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Máté Gábor a
Bartók Kollégiumban

Varga Abigél

Textúra 2016 – Magyar highlights
Roppant izgalmas programnak ígérkezik az immáron
harmadjára megrendezésre kerülő összművészeti
előadássorozat a Magyar Nemzeti Galériában. Az irodalmat, színházat és képzőművészetet egyesítő esték
ötlete 2014-ben valósult meg először, és azóta is nagy
sikernek örvend. Az alapötlet minden évben változatlan: tíz kortárs magyar szerző a Galéria állandó gyűjteményéből válogatott tíz műalkotás inspiráló erejét
használva egy-egy új irodalmi szöveget ír, amelyet tíz
színművész tolmácsol a MNG kiállítótereiben. A Valló
Péter rendezésében induló programsorozat idei plusz
célkitűzése minél szélesebb körben népszerűsíteni az
állandó kiállítás műtárgyait, így a szervezőcsapat ezúttal a gyűjtemény legismertebbjei közül válogatott.
Erre utal a figyelemfelkeltő és provokatív Magyar
highlights cím is. A nemzeti kánon részét képező festményeket az írók friss szövegei teljesen új szemszögből
világítják meg, felszínre hozva az egyes műtárgyak 21.
században is érvényes jelentésrétegét. Az irodalmi alkotásokat a színészek párhuzamosan és folyamatosan,
többször egymás után adják majd elő a rendelkezésre
álló közel háromórás időintervallumban. A látogatók
számára így megadatik a szabadság, hogy maguk döntsék el, melyik műtárgy előtt mennyi időt töltenek el.
A 2016-os alkotásokból összeállított produkció november 8-án debütál, ezt követően további öt alkalommal (november 15., 24., 29., illetve december 6. és
13.) lesz lehetőség ellátogatni az ősz egyik legizgalmasabbnak ígérkező előadására.
Lakatos Zsuzsa

Máté Gábor (fotó: Nánási Pál)
Már megszokhattuk, hogy a Kollégiumi Kulturális
Klubestek sorozat keretein belül Czinege Ádám és
Tóth Endre izgalmas művészeket és tudósokat, a
közélet ismert és elismert figuráit látja vendégül a
Zeneakadémia Bartók Béla Kollégiumában, ahol egy
másfél-kétórás beszélgetés során megismerhetjük a
sorozat aktuális vendégének életútját, gondolatait,
világlátását. A beszélgetés kötetlenségét fokozza,
hogy az est során a közönség is bármikor felteheti
kérdését a meghívott vendégnek, aki ezúttal Máté
Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész–rendező, Budapest egyik legnépszerűbb teátruma, a Katona József Színház igazgatója lesz. Máté Gábor színházi szerepein kívül gyakran feltűnik filmekben is,
1993 óta pedig a Színház- és Filmművészeti Egyetem
tanára, ahol olyan növendékek kerültek ki osztályából, mint Fenyő Iván, Jordán Adél, Kovács Patrícia,
Száraz Dénes, Szandtner Anna vagy Vajda Milán.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők november 28-án, hétfőn 20 órai kezdettel a
Bartók Béla Kollégiumban (1071 Bp., Városligeti
fasor 33.).
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött: a részvételi szándékot a jelentkezes@lfzehok.hu e-mail
címen kell jelezni.
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EGYÜTTESEK

Lélekből lelkesen
Az egész úgy kezdődött, hogy G. Horváth László és néhány zeneakadémista fiatal elkezdett összejárni zenélni.
Akkor még a Bartók Kollégiumban
voltak a próbák, most, hat év elteltével Anima Musicae Kamarazenekar
néven a Nádor terem rezidens zenekara az együttes, amelynek megjelent
egy Mozart-lemeze, több nemzetközi
díjjal büszkélkedhet, világhírű szólistákkal működik együtt, és évi ötven
koncertet ad. Pályájuk töretlenül ível
felfelé, és lelkesedésük azóta sem hagyott alább.

Az Anima Musicae Kamarazenekar zenészei
(fotó: Kristofori Ferenc)

Az Anima Musicae Kamarazenekar mostanra kiforrott
arculattal és tekintélyes referencia-listával rendelkezik. Rendszeresen játszanak a Nádor teremben, az
Óbudai Társaskörben, a MOM Kulturális Központban
és Budapest más neves helyszínein is – 2017 februárjában például a Zeneakadémia Nagytermében adnak
majd koncertet.
Az együttesnek fontos, hogy a zenét minél szélesebb
közönséghez eljuttassa. Tematikusan felépített műsoraik közt mindenki találhat érdeklődésének megfelelő programot, a régizene kedvelői éppúgy, mint
a kuriózumok iránt érdeklődők. A hegedű mesterei
és a Jeles szólistáink című sorozatok koncertjein ez
évadban olyan művészeket kísér a zenekar, mint Ittzés
Gergely, Onczay Csaba, Szabadi Vilmos vagy Baráti
Kristóf. Az Anima Musicae estjein olykor megszólal
jazz vagy népzene is, máskor pedig társművészetek fűszerezik a műsort. A fiatalabb korosztályra is gondolva
rendszeresen tartanak ifjúsági és gyermekelőadásokat
is.
A zenekar a kortárs zenének különös figyelmet szentel, és küldetésének tekinti mai magyar szerzők műveinek előadását. Számos zenemű született már az
Anima Musicaenek ajánlva, ezeket repertoáron is tartják. A kortárs művek értő előadásában Tornyai Péter
rendszeres műhelymunkái jelentenek útmutatást.
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A művészeti vezető, G. Horváth László nagy figyelmet
fordít az egységes hangzás kialakítására és a repertoárdarabok folyamatos csiszolására. A zenekaron belül
időről időre kisebb kamaraformációk is alakulnak, ezáltal a tagok újabb élményeket szereznek az együttzenélésben, és emberileg is jobban megismerik egymást.
Az Anima Musicae lelke ugyanis az őszinte odaadás.
Ez indítja arra a tagokat, hogy zeneakadémiai tanulmányok vagy más együttesekben való részvétel mellett is eljárjanak heti négy próbára – akkor is, ha ebből
kettő hajnali fél nyolckor kezdődik. “Ez a hivatásunk,
amire az életünket tesszük fel – mondja a művészeti vezető –, és ez a lelkület a koncerteket is áthatja.
Az Anima Musicae nemcsak zenekar, hanem egyfajta
gondolkodásmód is.”
Bizonyos projektekbe külsős közreműködők is csatlakozhatnak, úgyhogy aki szeretne egy próbafolyamat
erejéig belekóstolni, milyen is az Anima belülről, az G.
Horváth Lászlónál érdeklődhet. Aki pedig kapcsolódna az együtteshez, de nem hangszeresként, annak is
megvan erre a lehetőség, az utóbbi időben ugyanis a
koncertek számával együtt megnőtt a tagok vállán a
zenekart népszerűsítő munka terhe is. A legnagyobb
ereje még digitális korunkban is a szájról szájra terjedő híreknek van, úgyhogy akinek tetszik az Anima
Musicae munkája, az meséljen róla másoknak is, hogy
minél szélesebb körben terjedhessen az együttes híre.
Mert lelkesedni jó.
Bolyki Sára

KÖNYVTÁR

Selejtezés és beszerzés
Ahogy arról már többször olvashattak mindazok, akik
figyelemmel kísérik a Könyvtár rovat cikkeit, fontos
cél, hogy az olvasókat minél jobb minőségű kottákkal láthassuk el. Ennek érdekében viszont szükséges,
hogy figyelemmel kísérjük a mindenkori igényeket,
és megpróbáljuk beszerezni az azoknak leginkább
megfelelő dokumentumokat. A könyvtár állománya
ilyen módon folyamatosan növekszik, ugyanakkor
időről időre selejtezni is kell, hogy a nagyon idejétmúlt vagy túlságosan rossz állapotú kották átadhassák helyüket a friss, ropogósoknak.
Többek nagy örömére tavasszal és nyáron nagyszabású selejtezés történt, és a könyvtári értelemben feleslegessé vált dokumentumok igen gyorsan megtalálták
új gazdáikat az olvasószolgálat elvihető példányaiként.
Természetesen a ma már nem használatos, de történeti értékű művekből egy példányt mindig megőrzünk
a kutatás számára. Sajnos több kottát kellett selejtezni, mint ami valóban fölösleges volt, mert sokszor elöregedett és ezáltal töredezetté vált a papír, máskor
a kötet teljesen szétesett a gyakori fénymásolásban,
vagy annyira telejegyzetelte valaki, hogy jó érzéssel
nem lehetett másnak kiadni. Merthogy nincs minden
olvasó tisztában azzal, hogy a könyvtári kottába tilos
jegyzetelni, főleg tollal vagy kiemelő filccel. Mindamellett, hogy sokkal szerencsésebb, ha az életmentő
ujjrendek és szövegfordítások az olvasónál maradnak
egy saját, fénymásolt példányban, a következő olvasó is szerencsésebben jár, ha nem az előző kölcsönző gondolatmenetét kell követnie. Dehonesztáló egy
Les Préludes kotta végén azzal az olvasói bejegyzéssel
találkozni, hogy „hülye Liszt!”, vagy végiglapozni egy
egész dalciklust rosszul beírt szolmizációval, amitől
még a szöveg is olvashatatlan. A kotta kölcsönzője,
főleg, ha urtext kottáról van szó, elsősorban a zeneszerző szellemi termékével szeretne találkozni, nem a
szolfézsóráéval.

A selejtezést viszont nagyszabású beszerzés követte
és követi, hiszen az érintett művekre, vagy az avult
kiadások helyett modernre továbbra is szükség van.
Az elmúlt hetekben igen sok Henle Urtext kotta
érkezett, elsősorban kamaraművek Bach, Haydn,
Beethoven, Hummel, Chopin, Mendelssohn, Brahms
és Debussy tollából. Jelentékeny mennyiségű nagybőgő-irodalommal is gazdagodott a könyvtár, például Haydn, Dittersdorf, Hoffmeister vagy Vanhal és
Sperger műveivel. Az új kották nyilvántartásába bekerül az is, hogy bejegyzésmentesek, ezt a kölcsönző rendszer jelzi a kotta kiadásakor és visszavételekor, így az olvasószolgálaton ellenőrzik az állapotát.
Összefirkált, korábban bejegyzésmentes kottát nem
lehet visszavinni!
Érdemes tehát körülnézni, milyen újdonságok vannak,
hiszen ilyen jellegű, friss kiadású és minőségi kottákat
nagyon ritkán lehet találni az interneten.
És ha nem találjuk, amit keresünk? Az olvasószolgálaton folyamatosan gyűjtik a beszerzési igényeket, így
érdemes jelezni, ha valamire szükségünk van. Folyamatosan frissül a könyvtár állománya, és ha véges is,
de van beszerzésre szánt keret, aminek az a célja, hogy
az olvasók igényeinek megfelelő kottákkal gazdagodjon a gyűjtemény. A beszerzés viszonylag hosszú folyamat, de ha konkrét célról, például versenyről vagy diplomakoncertről van szó, igyekeznek mindent megtenni
a könyvtáros kollégák a gyors segítség érdekében.
Fontos, hogy a minél alaposabb ismeret mellett javaslatainkkal, általunk felfedezett művek beszereztetésével mi magunk is fejlesszük Magyarország legnagyobb
zeneműtárát, és vigyázzunk rá, hogy az utánunk jövő
generáció ebben is tanulhasson tőlünk, illetve gazdagodhasson a tanulmányainkból.
Uzsaly Bence
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ELŐDEINK MÁSKÉPP
A novemberi Elődeink másképp rovatban olyan
két-, négy- és hatlábúakról lesz szó, akik valamilyen
formában örömet szereztek elődeinknek. Az is kiderül, hogy némelyikük hogyan segítette vagy éppen
hátráltatta Mozartot, Scarlattit vagy Dohnányit a
komponálásban, vagy hol találkozhatunk személyesen akár ma is Bartók kedvenceivel.
A fényképezés forradalmian új technikájának köszönhetően szerencsére több olyan felvétel is fennmaradt,
melyeken a zeneszerzők házi kedvencükkel szerepelnek: láthatjuk például Debussyt kutyái társaságában,
vagy Stravinskyt macskájával. Régebbi korok szerzőivel
kapcsolatban kénytelenek vagyunk korabeli történetekre, anekdotákra és levelekre hagyatkozni.

Az első történet Mozart tollas kétlábújáról szól, akinek
közbenjárása nélkül állítólag a G-dúr zongoraverseny
egyik motívuma ma másképp szólna.
„Mozart egyszer egy seregélyt kapott ajándékba. Egyik jegyzetfüzetében összehasonlítást tesz a G-dúr zongoraverseny utolsó
tételének egyik motívuma és a seregély által
kijavított motívum között: a madár szigorúan
követte a zenét, de a félhangos emelést félhangos leszállításra változtatta.
Mozart felkiáltott:
– Ez szép volt!”
Érdekes történet maradt fenn Domenico Scarlatti máig
népszerű kompozíciójának keletkezéséről, melynek
születését, úgy tűnik, a zeneszerző macskájának – és
persze Johann Adolf Hasse pajkos közbenjárásának –
köszönheti.
„Az 1700-as évek elején egyik nap Scarlatti
szokása szerint nápolyi kertjében üldögélt,
csodálta az eget, időnként megsimogatta
macskáját, kibékülve a világgal, bár zavarta,
hogy képtelen volt megfogalmazni egy zenei
témát, amely a fejében motoszkált. Gondolatait megszakította, hogy megérkezett a tanít-
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Chelemen Paula karikatúrája

ványa, Hasse, aki a zeneteremből üdvözölte.
– Mester, megérkeztem az órára.
– Egy pillanat – válaszolta Scarlatti –, üljön le.
Kint maradt a kertben, remélve, hogy még
mielőtt az órát elkezdené, meg tudja ragadni
azt a témát, amely a fejében már megvolt.
Hassénak semmi kedve sem volt leülni, nyugtalanul járkált a szobában, nézte a képeket,
kézbe vette az apró tárgyakat, türelmetlenül
fütyörészett. Ezenközben a kutyája fenyegető pillantásokat vetett Scarlatti macskájára.
Az pedig, mintha ki akarná gúnyolni, kényeskedve borzolta magát, és az ajtófélfához
dörgölőzött, majd felugrott a csembalóra, és
onnan figyelte az ellenséget. Hasse tréfából
rátette a kutyát a macska hátára, és rászólt:
– No, lovagolj egyet a vendéglátód hátán!
A macska felbőszülve végigrohant a billentyűkön, megpróbálta lerázni a terhét, és
hangosan nyivákolva hívta a gazdáját, hogy
segítsen. Végül a kutya lehuppant a hátáról,
és a macska diadaltáncot járt a billentyűkön.
– Ez az, macskám, megvan! – kiáltott fel Scarlatti. – Ez az a téma, amelyet próbáltam megfogni!
Besietett a szobába és közölte Hasséval:
– Elnézést, de ma nem tartunk órát. Le kell

ELŐDEINK MÁSKÉPP
jegyeznem ezt a zenét, amíg eszemben van.
Jöjjön holnap.
[…] Amikor másnap visszajött, Scarlatti megmutatta a kéziratot, és eljátszotta a híressé
vált Macska-fúgát.”
Az állattartás egy másik műfaját űzte Bartók, akinek
gyűjtőszenvedélye nemcsak a népdalokra, hanem a
különböző rovarokra, bogarakra, lepkékre is kiterjedt.
A gyűjtés mellett értett a rovarok konzerválásához is,
így szerencsés módon ezek közül egy-két példányt ma
is megtekinthetünk a Bartók Emlékházban. Bartók
bogárgyűjtő szenvedélyének történetét a zeneszerző
édesanyja egy levelében így mesélte el ifj. Bartók Bélának:
„Roppant szerette a természetet, az állatokat; mikor egyszer selyemhernyókat kapott,
azokat olyan gondosan és pontosan táplálta,
kezelte, hogy csodálkoztunk ezen. Csak kevés
hernyója volt, de szinte egyenkint ismerte
őket; még nem gubóztak be, mikor el kellett
utaznunk, hát bizony dobozokban magával
vitte. A rovarokat mindenütt figyelemmel kutatta és preparálta […]. Utazásainál is mindig
magával vitte a borszeszes üvegcsét, hogy a
talált bogarakat eltehesse; ezzel az eljárással
gyorsan, kínok nélkül pusztult el az állat. […]
Az erdőben figyelte a hangyák életét, munkáit.”
Dohnányi tallahassee-i otthonában mindig volt egy-két
házi kedvenc. Két nagyobb papagáj mellett egy időben
teknőst és mókust is tartottak. Dohnányi tanítványai
valószínűleg tudták, hogy az idős mester mennyire
szereti az állatokat, így 1952 karácsonyán igen különös
ajándékkal lepték meg tanárukat: egy kis aligátorral,
akit Alinak neveztek el. A mostani történet azonban
Manciról, a zeneszerző törpepapagájáról szól, melyről
Dohnányi így ír testvérének:
„[…] a kis »Manciról« én fogok írni, miután a
napnak nagy részét az íróasztalomon vagy
annak közelében tölti, s nem hagy dolgozni.

Sose gondoltam volna, hogy madárban ennyi
okosság, ravaszság, kedvesség lehetséges.
[…] A mienk első naptól kezdve (négyhetes
volt akkor) nagyon barátságos volt, ujjra,
vállra repült, persze szabadon volt, s csak
éjjelre tettük kalitkába. […] Amit nem hittem
volna, hogy nevelni is lehet őket. Pl. szeretnek rágcsálni, majdnem, mint az egerek, s
sok helyről hallottam, hogy egész könyveket
összerágcsálnak. Manci is megpróbálta, a
kottapapírosok szélét kezdte rágni az íróasztalon, amit nem is engedtem neki, s szóval
(magyarul) megdorgáltam. Később egy intés
az ujjammal elég volt, hogy elálljon szándékától. Ha zongoráztam, a kották szélét akarta
megrágcsálni. Erről úgy szoktattam le, hogy
– ha az egyszerű elkergetés nem használt –
becsuktam a zongorát és Manci nem kapott
zenét. Ezt megjegyezte magának. A zongoránál eleinte a billentyűkön akart végigszaladni
(játszás közben), most vagy a szubkontra A-n
vagy az ötvonalú c-n ülve énekel. (A hangja
nem valami gyönyörű.) Beszélni nem sokat
tud, nem is forszírozzuk […]. Mindössze csak
annyit mond: pici pipi, s ezt rendesen, ha valamit akar. Ilyenkor még hízeleg is, az ember
nyakát és füleit csókolgatva. Reggel már alig
várja, hogy a hálószobába jöhessen. Ha ágyban reggelizem, velem reggelizik. (Nagyon
szereti a grapefruitot és a pirított kenyeret.)
Ebédnél is az asztalhoz jön, és mindenkinek
belenyal az ételébe; kedvence a tojás és a
sütemény. […] Mit mondjak még? Ebből is
láthatja, mennyi mulatságunk van evvel a kis
állatkával.”
Laskai Anna
Források: Bartók Béla családi levelei, szerk. ifj. Bartók
Béla. Budapest: Zeneműkiadó, 1981.; Dohnányi Ernő
családi levelei. Összeállította és jegyzetekkel ellátta:
Kelemen Éva. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, Gondolat Kiadó, MTA Zenetudományi Intézet,
2011.; Márkus János: Muzsikus-anekdoták. Budapest:
Rózsavölgyi és Társa, 2009.
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JAZZ		

West Coast és heroin
A novemberi Jazz rovatban Uher-Győrfi Bálint osztja
meg gondolatait, benyomásait a világhírű jazztrombitás, Chet Baker személye, élete által inspirált Born
to Be Blue című mozifilmről.
A film a Let’s Get Lost című számmal indít. Az azonos
címen készült dokumentumfilm a valós eseményeket
tárgyalja Chet Baker életéről közeli barátokkal, a családdal és korábbi szeretőivel készített interjúkon keresztül. A Born to Be Blue azonban csak nyomokban
tartalmaz igazságot. Egyfajta improvizáció, a trombitás
karrierjének újragondolása, ami valódi jazz-atmoszférát teremt. Hangulata és tónusa analóg a témájával:
végig laza, West Coast megoldásokat használ a narratívában, a színészi játékban és a fényképezésben
egyaránt. Ethan Hawke remekül játssza a karaktert,
ellenben abbéli igyekezetében, hogy visszaadja Chet
Baker bensőséges, intim énekstílusát, csúnyán elbukott. Jane, Carmen Ejogo karaktere Baker volt szeretőinek egybegyúrása. A narratíva ezáltal egyszerűbb,
a nézőnek nem kell több tucat női szereplővel megismerkednie, és nincs komolyabb feladata, mint emberfeletti empátiával babusgatni Baker egóját. A dráma
kicsit felszínes, lapos, de ezt a két főszereplő bőven
ellensúlyozza a köztük nagyon jól működő kémiával.
Különösen jó érzés volt látni, hogy a színészek őszintén próbálnak hangszerjátékot utánozni, nem úgy,
mint több korábbi zenés filmben. Itt ügyeltek arra,
hogy akkor nyomkodják a szaxofont vagy a zongorát,
amikor az valóban szól. A film érdekes módon nem
használ egy Chet Baker felvételt sem, de David Braid
trombitajátéka és hangszerelése a lehető legközelebb
áll az eredetihez.
A történet fekete-fehérben indul, Chet Baker a híres
New York-i Birdlandben lép fel. A klub tömve van emberekkel, gyönyörű nőkkel, nagyszerű jazz-zenével.
Koncert után Baker hátravonul az öltözőbe, majd heroint lő magának egy félmeztelen rajongójával. Ezután
a kép színes lesz: kiderül, hogy csak egy filmforgatáson járunk, ahol az önmagát játszó trombitás életéről
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Stan Getz és Chet Baker

forgatnak. (A producer Dino De Laurentiis valóban
feldobta ezt az ötletet Bakernek, ám az végül nem valósult meg.)
Miután pár drogdíler kiveri elülső fogait tartozás miatt (ami egyike a néhány valóban megtörtént eseménynek), a hátralévő 85 perc Baker felépüléséről, a
fújástechnika újratanulásáról és heroinfüggőségével
kapcsolatos problémáiról szól. Nincs telenyomva vis�szaemlékezésekkel, ami általános az életrajzi filmeknél, a hangsúly Chet küzdelmein van, hogy visszakerülhessen a nagyszínpadra.
Két filmet is kaptak ebben az évben a jazzrajongók,
mindkettő szabadon improvizál a tények felett, de a
Miles Aheaddel ellentétben ez tökéletesen visszaadja
Chet Baker szellemiségét, zenéjének fesztelen stílusát.
Ha valaki mégis inkább a tényekre kíváncsi a trombitás
életével kapcsolatban, annak a fent említett Let’s Get
Lost című dokumentumfilmet ajánlom.
Uher-Győrfi Bálint

NÉPZENE

PR, népzenekutatás és hazaszeretet
Bartók és Járdányi a társművészetek tükrében című,
kétnapos konferencián vehettek részt az érdeklődők
a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében a Pesti
Vigadóban október 10. és 11. között. A konferencia
apropóját elsősorban Járdányi Pál halálának ötvenéves évfordulója adta. A programok az első nap délutánján egy kerekasztal-beszélgetéssel kezdődtek
Bátor Tamás, Káel Csaba, Kovács Géza és Zsoldos Dávid részvételével, akik különböző, Bartókkal és a PRral kapcsolatos témákat vezettek elő.

nyi-féle dallamvonal-elv alapú rendszerezés számítógépes modellezési és elemzési lehetőségeiről beszélt.
A népzenei szekció élő előadásait Szalay Olga zárta, aki
Járdányi Pál dallamvonal-elv alapú különböző népzenei rendszerezéseibe avatta be a hallgatóságot. Végül
az ebédszünet előtt egy 1964-es stúdióbeszélgetést
játszottak le a Nemzetközi Népzenei Tanács Budapesten megrendezett 17. konferenciájáról, amelyen többek között Kodály Zoltán és Járdányi Pál is részt vett.

Délután következett a művészetelA konferencia tulajdonképpeni előméleti szekció, főleg Bartókról szóló
adásai a második nap hangoztak el. A
előadásokkal. Szó volt az ’56-os fordélelőtt első szekciója az életművekről
radalomhoz köthető kórusművekről,
szólt, három Bartók és két Járdányi
Bartók hitéről és hazaszeretetéről,
előadással, egyiket Járdányi Pál fia,
vonósnégyeseinek hangszerkezeléséJárdányi Gergely nagybőgőművész
ről. Ebben a tömbben kapott helyet
tartotta. Megható és gyönyörű visszaJárdányi Pál másik gyermeke, Járdányi
emlékezését a konferencia résztvevői
Zsófia hegedűművész előadása édesmár a regisztrációkor megkapták az
apja hegedűpedagógiai műveiről.
absztraktokat tartalmazó kiadvánnyal
Járdányi Pál
(forrás: jardanyi.hu)
megegyező formátumban. Ebből új
A konferencia utolsó szekcióját a
dolgokat tudhattunk meg a fiatalon
társművészeteknek szentelték, csupa
elhunyt zeneszerző, népzenekutató és zenetanár JárBartók témájú előadással. A neves előadók szakterüdányi alakjáról. Rácsodálkozhattunk, mi is volt a boríletük szerint vizsgálták a zeneszerző hatásait a vizuátékokban, amiket kirándulások alkalmával a gyermek
lis kultúrában, építészetben, illetve a kortárs magyar
Járdányi Gergely dobott be egyes lakások postaládálírában. Végül a konferencia előadásainak zárásaként
jába, míg édesapja felemelte. Felnőttként tudta meg,
Temesi Ferenc Kossuth-díjas író Bartók Béla Geyer
hogy fizetése jó részét osztogatta szét így Járdányi Pál
Stefinek Gyergyóból írt levelén Bartók Béla humorát
olyan családoknak, ahol az eltartó ’56 miatt börtönben
szemléltette. A kétnapos rendezvényt Bartók–Járdányi
ült.
emlékest zárta.
A délelőtt második felét a népzenekutatás uralta, főleg Járdányi Pál munkásságát méltatták. Először Fehér
Anikó tartott előadást, Járdányi Pál népzenei munkásságát összességében tekintette át. Őt Pálóczy Krisztina
követte, aki a Néprajzi Múzeum Hangtárának adatbázisából készült online katalógust mutatta be, kitérve a
Múzeumban tárolt fonográfhengerek megőrzésének
és a támlapok digitalizálásának problémáira. Ezután
Juhász Zoltán előadását hallgathattuk meg, aki a Járdá-

Járdányi Gergely írása édesapjáról elolvasható a család
honlapján: www.jardanyi.hu/J.%20P/Edesapam%20
teljes%20szoveg.html. Reméljük, a konferencia többi
előadása hamarosan megjelenik írott formában is.
Addig is mindenkinek jó böngészést kívánok a Néprajzi Múzeum digitális adattárában: bartok.neprajz.hu/
neprajz.start.php!
V. Szűcs Imola
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Szférák zenéje és üres húrok
Tornyai Péter (fotó: Kristofori Ferenc)
Különleges zenei kísérletnek lehettek tanúi azok, akik
ellátogattak az Anima Musicae kortárs zenei műhelyének október 3-i koncertjére. Az ezen az estén Tornyai
Péter által vezetett együttes olyan műveket tűzött műsorára, amelyek különbözőképpen elhangolt hangszerek és ritkán használt hangrendszerek alkalmazására
épültek, igen komoly intonációs és technikai kihívások
elé állítva a játékosokat. Az Anima Musicae ezeket fölényesen oldotta meg, játékukat a koncert legnagyobb
részében profizmus, precíz intonáció, magas szintű
technikai tudás és meggyőző zeneiség jellemezte.
A koncert két része egy-egy tematikus egységet alkotott. Az első félidőben olyan darabok hangzottak el,
amelyek a zenekar két felét állították szembe egymással, az egyiket negyedhanggal elhangolva.
Elsőként Charles Ives Chorale című művét hallhattuk
Tornyai Péter vonószenekari rekonstrukciójában. Ives
a darabot eredetileg az 1924-es Three Quarter-Tone
Pieces zárótételeként írta két egymástól negyedhanggal elhangolt zongorára. Ebből állította helyre Tornyai
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a Chorale vonószenekari átiratát, az Ives által vonósokra áthangszerelt tétel ugyanis elveszett. A zenekar
érzékeny muzikalitással, kiegyenlített, szépen éneklő hangon bontotta ki a romantikus koráldallamot, a
mindvégig pontos intonációval és a negyedhanggal
való elhangolás érzetének fenntartásával különös,
kontrasztos hangzást hozva létre.
Ezután Ligeti tizenkét szólóhangszerre írt híres műve,
a Ramifications csendült fel. Ahogy Tornyai Péter is
kiemelte, Ligeti zenéjének egyik alapvető vonása a
mikrotonalitás, a negyedhangok beemelésével az
oktáv huszonnégy hangúvá bővítése, illetve a nagyon
sűrű zenei szövet, amelyben a mikropolifon szerkezet
szabad füllel nem hallható. Az Anima Musicae szólistái magas szintű technikai felkészültséggel, tökéletes
összhangban szólaltatták meg a művet. Előadásukat a
színes dinamikai árnyalás és az átláthatatlannak tűnő
zenei szövet szerkezetének világosabbá tétele, az apró
ellenpontok finom érzékeltetése tette élményszerűvé.
A darabindító pianissimo, finoman vibráló motívumok
szinte transzcendens hatás keltettek.
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A szünet előtt elhangzó kétkarmesteres darab, Tornyai
Péter Diaphoniája – a szerző szavaival élve – nemcsak
hangzásban, hanem időben is elhangolta a zenekart.
A kettéosztott, negyedhanggal elhangolt együttes tagjai folyamatosan váltakozva játszottak a két karmester
irányítása alatt, egymás mellett élt a két dinamika és
tempó. Tornyai mellé Horváth Balázs társult karmesterként, aki biztos kézzel tartotta egyben a rábízott
együttest. Érzékenységgel figyelte Tornyai minden
mozdulatát, kettejük összhangja biztosította az előadás sikerét. A szenvedélyes, drámai fordulatokban
gazdag, ezer effektussal teli darabot a zenekar meggyőző erővel, kiérlelt zeneiséggel adta elő. Bár olykor
az egyes szakaszok hirtelen, sforzato lezárásai nem
tökéletesen egyszerre valósultak meg, ez nem vont le
előadásuk értékéből.
A koncert második felében Louis Andriessen Symfonie
voor losse snaren (Szimfónia üres húrokra) című műve
hangzott el. A darab különlegessége, hogy a játékosok
csak a hangszerek üres húrjait szólaltatják meg, így
az egyes hangszerek különböző hangokra hangolva

együtt adják ki a 12 félhangot. Az együttes gazdag kifejezéssel jelenítette meg a darabban rejlő különböző
karaktereket. Különösen imponáló volt, hogy a játékosok sok eseteben hangszínükben is igyekeztek minél
jobban egymáshoz idomulni, ezzel olyan orgonaszerű
hatást keltve – főként a darabkezdő tuttiban –, mintha
egyetlen hangszer szólna.
Tornyai Péter mindvégig egyszerű, precíz mozdulatokkal, rendkívüli hozzáértéssel és felkészültséggel
irányította együttesét. Rövid, frappáns műismertetői
segítették a művek befogadását.
Takács Hajnalka
(„Elhangolások” – az Anima Musicae Kamarazenekar
kortárszenei műhelyének koncertje, 2016. október 3.
19:00. K11 Művészeti és Kulturális Központ; Charles
Ives: Chorale, Ligeti György: Ramifications, Tornyai Péter: Diaphonia, Louis Andriessen: Symfonie voor losse
snaren)

Marton-maraton

Alexander Roslavets (fotó: Mudra László)

Idén szeptemberben immár második alkalommal
rendezték meg a Marton Éva Énekversenyt a Zeneakadémián. A huszonöt országból érkező száznál is
több jelentkezőből az elődöntőbe hetvenhét énekest
juttatott tovább a nemzetközi zsűri, a középdöntőbe
válogatott huszonnyolc versenyző közül pedig mindössze tízen énekelhettek a döntőben. Szokásos közhellyel úgy fogalmazott Bősze Ádám konferanszié,
hogy a döntőben már nincsenek vesztesek. Nos, hogy
ez tényleg így van-e, az dönti el, hogy a pénzjutalom
mellett milyen más hozadéka van a versenynek, gondolok itt koncertfelkérésekre, de főleg szakmai kapcsolatokra. Arra, hogy a világ számos énekversenye között
mennyire magasan értékelik az ittenit, hány fontos
ember érdeklődik iránta, vagyis – prózaian fogalmazva – mekkora a lehetőség a kiugrásra. A kérdéseimet
sajnos csak felvetni tudom, megválaszolni nem.
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A döntő műsora sokszínűnek bizonyult, a slágernek számító Verdiés Puccini-áriákon kívül Händeltől
Richard Straussig számos szerző
helyet kapott. Ötletesnek találtam, hogy egy-egy ária előtt rövid
interjúkat vetítettek a döntősökkel, így a közönség képet kaphatott
az énekesek személyiségéről. Ám
a koncertet kifinomult énektechnikájukkal és előadóművészi teljesítményükkel maguk az előadók
tették nívóssá.
Az orosz Polina Shamaeva nyitotta az estet. A fiatal mezzoszoprán
Rossini Rosináját éppolyan természetesen alakította a színpadon,
mint második áriájában Johann
Strauss Denevérjének nadrágszerepét, Orlovszkij herceget. Muzikalitásával és színészi játékával még
úgy is üde színfoltnak számított,
hogy a zenekar olykor sikeresen
túlharsogta az énekszólamot.
Sajnos ugyanígy járt az egyik legfiatalabb döntős, a koloratúrszoprán Theodora Raftis is, aki második
áriájában próbált jelezni a karmesternek, Kocsár Balázsnak – sikertelenül; a zenekarral több ponton
messzire elkerülték egymást, így
a szólista teljesítménye ellenére
kevésbé volt hatásos az egyébként
kimondottan nehezen intonálható
ária. A ciprusi szoprán által választott darabok (Thomas: Partagezvous mes fleurs, Strauss, R.: Die
Wiener Herrn verstehen sich)
nagyszerűen illettek bájos, koloratúr hangjához, amely különösen a
magas fekvésben futott szépen.
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A lengyel származású szoprán,
Sylwią Olszyńską a mezőnyben
egyedüliként választott darabot
a barokk repertoárból. Elsőként
Händel Se pietà di me non senti
kezdetű áriáját énekelte különös
érzékenységgel. A darab hosszúsága ellenére sem vált egyhangúvá, tiszta intonációja, ügyes koloratúrkészsége és előadása végig
lekötötte a hallgatóság figyelmét.
Ezt az élményt pedig csak fokozta
második színre lépésekor, amikor
kacéran belibbent a színpadra papagájszín ruhájában, és előadta
Musetta keringőjét a Bohéméletből. Játékossága és muzikalitása

számomra az est egyik legemlékezetesebb előadójává emelte.
A harmadik díjat a lengyel Lucyna
Jarząbek érdemelte ki. Kiegyenlített szoprán hangja teljesen betöltötte a Zeneakadémia Nagytermét. A két darab karaktere ugyan
hasonló volt – mindkét ária középpontjában a gyötrődő női lélek állt
–, mégis olyan ügyesen építette fel
azokat, hogy mind Manon Lescaut,
de főleg Amelia áriája tökéletesen
intonált, zenekari kíséret nélkül
elhangzó drámai csúcspontja meghozta a kívánt hatást.

Horti Lilla (fotó: Mudra László)

KRITIKUS TOLLAL
A Marton Éva Énekverseny közönség- és nagydíját
egyaránt Alexander Roslavets, a fehérorosz basszus
nyerte. Erőteljes hangján egyértelműen érezhető az
orosz iskola. Előadás közben nem csupán hangi adottságaival, hanem igazán karakteres jelenlétével is betöltötte a termet. Ennek meg is lett a hozadéka, már
az első áriájában kiváló teljesítményt nyújtott az énekes. Amikor pedig a közönség azt gondolta, már nem
tud újat mutatni, második színpadra lépésekor kaján
vigyorával, ördögi karakterével rögtön megteremtette
az atmoszférát Mefisztó áriájához. Nem csoda, hogy
magával ragadta a közönséget, hiszen gyakorló operaénekesként repertoárján számtalan démoni karakter
szerepel.

Ksenia Khovanova (fotó: Mudra László)
A második díjat Horti Lillának ítélte a zsűri, aki egyedüli magyarként jutott be a legjobbak közé. Úgy éreztem,
nála erősebb a darabok közötti teljesítménybeli kontraszt. Wally áriájában hallhattuk szép matériáját, kiegyenlített hangját, technikailag felépítette a darabot,
dinamikájában is gazdag volt, a zenekar a karzaton
hallgatva azonban néha soknak bizonyult. Leonora áriájában már sokkal érettebb, kifinomultabb produkciót
hallhattunk. A fiatal énekesnek kinyílt a hangja, magabiztosabbá, teltebbé és fesztelenebbé vált.
A verseny első díját a mongóliai bariton, Ankhbayar
Enkhbold nyerte el. A Gounod Faustjában elhangzó
ima a kíséretet és az énekszólamot tekintve sokkalta
áradóbb felfelé törő dallamaival, mint ahogyan azt
Enkhboldtól hallhattuk, akinek kellemes hangszíne,
testes hangja és jó technikája valamennyire feledtette
darabosságát, de teljesen nem kendőzte el. Második
áriájában ezt a szépséghibát sikerült javítania, és nemcsak hogy szépen szólt Renato áriája, hanem érzésekkel is megtöltötte azt.

A versenyt a Magyar Állami Operaház Zenekara kísérte
szép teljesítménnyel, ám a repertoárján nem szereplő
darabokat néha érzékelhető bizonytalansággal szólaltatta meg. A zsűri tagjai közt Meláth Andrea tanszékvezető asszony és Ókovács Szilveszter operaházi főigazgató mellett helyet kaptak a nemzetközi operaélet
képviselői is.
Bőke Gabriella
(II. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny, zenekaros
döntő, 2016. szeptember 24. 18:00. Zeneakadémia,
Nagyterem; Rossini: Una voce poco fa, Strauss, J.: Ich
lade gern mir Gäste ein, Polina Shamaeva; Gounod:
Avant de quitter ces lieux, Verdi: Alzati! la tuo figlio,
Ankhbayar Enkhbold; Catalani: Ebben? Ne andrò
lontana, Verdi: Tacea la notte, Horti Lilla; Puccini:
Sola, perduta, abbandonata, Verdi: Morro, ma prima
in grazia, Lucyna Jarząbek; Verdi: Pace, pace mio Dio!,
Verdi: Ma dall’arido stelo divulsa, Ksenia Khovanova;
Puccini: Un bel di vedremo, Massenet: Pleurez, pleurez,
mes yeux, Kim Eunhee; Mozart: Fin ch’ han dal vino,
Giordano: Nemico della Patria, Azat Malik; Händel:
Se pietà di me non senti, Puccini: Quando m’en vo,
Sylwią Olszyńską; Thomas: Partagez-vous mes fleurs,
Strauss, R.: Die Wiener Herrn verstehen sich, Theodora
Raftis; Verdi: Infelice! E tuo credevi, Gounod: Le veau
d’or est toujours debout!, Alexander Roslavets; a Magyar Állami Operaház Szimfonikus Zenekara, vezényel:
Kocsár Balázs)
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Az ország jóhírét
vihette minden
résztvevő
A következő oldalakon régi interjúrovatunkat, a
Kulisszát keltjük új életre, melynek segítségével
betekintést nyerhettek a zeneakadémiai háttérmunkák érdekes részleteibe. Ezúttal Mondok Yvette-tel
és Széll Ágnessel, a Rendezvényszervezési Osztály
munkatársaival beszélgettünk a nálunk megrendezett szeptemberi nemzetközi versenyek apropóján.

Széll Ágnes és Mondok Yvette
(fotó: Kristofori Ferenc)

Hózsa Zsófia: Mikor és hogyan indult a II. Marton Éva
Énekverseny szervezése? Leírnád a folyamatot?

HZs: A Liszt Ferenc Zongoraverseny teljesen más eset,
ha jól sejtem.

Mondok Yvette: A II. Marton Éva Énekverseny szervezése már az első verseny befejezését követően
elkezdődött. Bár az első konkrét lépéseket egy évvel
ezelőtt tettük meg, az ötletnek már két éve meg kellett lennie. Minden hasonló rendezvényre vonatkozóan van egy ún. feladatlista, amiben pontosan meg
vannak határozva az intézmény egyes részlegeinek a
feladatai. Az énekverseny rendezésében a Zeneakadémia minden egysége közreműködött. A projekt
vezetője Szabó Stein Imre kommunikációs igazgató
volt, a Koncertközpont részéről Csonka András programigazgató, a rendezvény lebonyolításáért pedig én
voltam a felelős. Egy-másfél évvel ezelőtt felkértük
a zsűritagokat, lefoglaltuk a Nagytermet, illetve az
összes hozzá tartozó termet, a gyakorlókat, egyeztettünk a Tanulmányi Osztállyal, bekértük az adatokat a
szerződésekhez. A következő fontos lépés az esemény
meghirdetése volt külföldi és hazai médiumokban,
illetve értesítettük az ország összes zenei intézményét. A verseny szervezésében külső munkatársak is
részt vettek, a versenytitkár Schanda Beáta, asszisztense pedig Makai István volt. A zsűrivel és a résztvevőkkel való kommunikációért tehát mi feleltünk,
minden egyébért pedig, ami megjelent a versenyről,
a Kommunikációs Igazgatóság.

Széll Ágnes: Igen, az egy befogadott rendezvény, tehát a főszervezés a Filharmónia Magyarországé, a
Zeneakadémia csak a helyszínt biztosította. Én voltam
a belső összekötő személy, aki a technikai igényeket,
a teremfoglalásokat és beosztásokat koordinálta, illetve az ezzel kapcsolatos háttérmunkát intézte. Egyfajta
rendezvényi ügyeletet kellett ellátni, és segíteni, hogy
a lebonyolítás teljesen zökkenőmentes legyen.
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HZs: Mi a legfőbb buktatója ezeknek a rendezvényeknek? Mire kell a leginkább odafigyelnetek?
MY: Az mindenképp előny, hogy énekes vagyok, illetve, ha valaki szintén zenész. Ezek az emberek ugyanis
nagyon érzékenyek, tudni kell velük megfelelően kommunikálni. Kiélezett helyzetbe és felfokozott idegállapotban érkeznek meg mind a versenyzők, mind a zsűri,
hatalmasak az elvárások.
SzÁ: Igen, egyfajta pszichológiai villámhárító feladatot
is el kell látnunk.
MY: Nemrég olvastam, hogy a rendezvényszervezést
besorolták a második legstresszesebb munkakörbe.
Persze ez embertípusfüggő. Nagyon jól kell kommuni-
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kálni, jó problémamegoldó készséggel kell rendelkezni, fontos a rugalmasság, hiszen a helyzetnek megfelelően sokszor gyorsan kell változtatni. Aki pánikol, vagy
nehezen tűri a stresszt, nem alkalmas erre a feladatra.
A Rendezvényszervezési Osztályon számos ember
rendelkezik zeneakadémiai diplomával is, tehát eleve
színpadi emberek vagyunk – függetlenül attól, hogy
én aktívan énekelek, Ági pedig már nem vezényel.
SzÁ: Ebben a környezetben szocializálódtunk, ismerjük
az embereket, a habitusukat, tudjuk, hogy néha egy
kedves szó vagy gyors intézkedés meg tudja oldani a
rossz helyzetet és a stresszt. Bármikor előfordulhat,
hogy valaki olyan lelkiállapotban érkezik ide, hogy
semmi nem jó neki. Ilyen helyzetben is megoldást kell
találni, hiszen a koncertnek le kell zajlania. Sokszor
megtörténik, hogy egy előre kitalált dolog a gyakorlatban nem működik jól. Akkor pedig változtatni kell,
másik termet kell keresni, másképp kell berendezni a
színpadot, műsort kell változtatni.

HZs: Kaptok visszajelzéseket az itt megforduló vendégektől? Mi a véleményük a Zeneakadémiáról, a rendezvényeinkről?
MY: A Marton Éva Énekverseny nagyon sikeres volt.
A versenyzők valóban örültek, sokan azt mondták,
hogy még soha nem voltak ilyen jól szervezett megmérettetésen – pedig van, akinek ez már a harminckilencedik versenye volt. Persze nagy szerencse, hogy megfelelő pénzügyi keretből gazdálkodhattunk, és tényleg
mindenből a legmagasabb minőséget tudtuk nyújtani.
Pompás díszítéseket tudtunk rendelni, gyönyörű díjakat csináltattunk, minden prémiumkategóriás volt.
SzÁ: Néha be-belátogattam én is a versenyre, és valóban színvonalas, zökkenőmentes volt a szervezés.
Az ország jóhírét vihette minden résztvevő. Persze
ehhez rengeteget hozzátesz a gyönyörű környezet, a
Zeneakadémia épülete, amitől mindig mindenki el van
ájulva. A fellépő művészek boldogan jönnek vissza,
nagyon szeretik a bensőségességét, a jó akusztikát.

MY: Érdekes egyébként, ahogyan belenőttünk ebbe.
Én tíz éve kerültem a Zeneakadémiára, együtt nőttem
fel a feladattal a saját rendezésű Alma Mater-koncertek és operavizsgák kereszttüzében. Mire létrejött a
Koncertközpont, sok tapasztalattal rendelkeztem.

HZs: Yvette, említetted, hogy aktívan énekelsz. Hogyan
tudod ezt összeegyeztetni a rendezvényszervezői munkáddal?

SzÁ: Én több helyen is dolgoztam, a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál szervezésében vettem
részt hosszú évekig, majd a Filharmóniától kerültem át
két éve a Zeneakadémiára.

MY: Én mindig is énekelni akartam, csak sokáig nem
kaptam rá lehetőséget. A rendezvényszervezés mellett
viszont nem hagytam abba, képtelen lettem volna lemondani róla. Úgy néz ki, a kemény munka meghozta
a gyümölcsét: sok felkérésem van mostanában, itthon
és külföldön is.

HZs: Milyen nagyobb projekteken dolgoztok most?
HZs: Ági, neked nem hiányzik a zenélés?
SzÁ: Jelenleg az Operavizsga-fesztivált szervezem
januárra. Ez Almási-Tóth András ötlete volt, ő a program művészeti vezetője: járja a világot, megnézi a
különböző egyetemek vizsgaelőadásait, és a legjobbakat meghívja ide a Zeneakadémiára. Valljuk be, egy
egyetemen az anyagi lehetőségek nem mérhetők az
operaházakéhoz. Az anyagi korlátokat tehát sokszor
kreatív rendezési ötletek segítségével kell áthidalni.
Ennek megfelelően valóban izgalmas, formabontó
előadások szoktak itt színre kerülni.

SzÁ: Régebben hiányzott néha, de aztán kialakult ez
az életmód, és hatalmas örömet tud adni az is, amikor
egy hangverseny rendben lezajlik. Amikor tehetjük,
belehallgatunk a koncertekbe, próbákba, ez is rengeteg élményt és jó érzést ad. Én nem készültem művésznek, nem voltak ilyen ambícióim, tehát ez nekem
egyáltalán nem probléma. Szeretem ezt a világot, és
nagyon szeretek a háttérben dolgozni.
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