


A Zeneakadémia november 7-én a Nagyteremben vett búcsút az intézmény elhunytjától. A megem-
lékezés keretében az Egyházzene Tanszék énekegyüttese tartott gregorián áhítatot Dobszay Ágnes 
tanszékvezető irányításával, majd a Zeneakadémia nevében Vigh Andrea rektor búcsúztatta Kocsis 
Zoltánt. A Zeneakadémia Liszt Ferenc téri főbejáratánál kialakított emlékhelyen november 8-tól a 
nagyközönség is leróhatta kegyeletét az elhunyt zongoraművész-karmester előtt.

Kocsis Zoltán 1952. május 30-án született Buda-
pesten. Zenei tanulmányait három évesen kezdte. 
1963–68-ig a budapesti Bartók Béla Zeneművé-
szeti Szakközépiskola zongora-zeneszerzés, majd 
1968 és 1973 között a Zeneakadémia zongora 
szakán tanult, ahol tanárai Kadosa Pál és Rados 
Ferenc voltak.

Nemzetközi ismertséget 18 éves korában szer-
zett, amikor megdöbbentő zenei érettségről ta-
núbizonyságot téve megnyerte a Magyar Rádió 
Beethoven-versenyét. Huszonegy évesen Liszt-
díjat kapott, huszonöt évesen Kossuth-díjat (öt-
venhárom éves korában, 2005-ben másodszor is 

megkapta a legmagasabb magyar művészeti ki-
tüntetést). A világ szinte valamennyi jelentős ze-
nekarával és karmesterével dolgozott. 1983-ban 
Fischer Ivánnal megalapította a Budapesti Feszti-
válzenekart. 1984-ben az Érdemes művész címet, 
hat évvel később a Kiváló művész címet is megkap-
ta. 1987-től karmesteri pályája mellett kompo-
nált is. 1997-től haláláig a Nemzeti Filharmonikus  
Zenekart főzeneigazgatóként vezette.

A világhírű zongoraművész-karmester hosszú 
betegség után 64 éves korában, 2016. november 
6-án hunyt el.

Forrás: lfze.hu

Kocsis Zoltánra emlékezik 
a Zeneakadémia

Kocsis Zoltán, Pilinszky János, Csengery Adrienne, 1980 (fotó: Moldován Domokos, forrás: mandarchiv.hu)
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Zeneakadémisták sikere 
a Cziffra György Országos Zongoraversenyen

A Cziffra György emlékére meghirdetett zongoraverseny indulói 
idén is válogatott zsűri előtt mérték össze tudásukat. A bírálóbi-
zottság munkájában Vásáry Tamás, Balázs János, Dráfi Kálmán és 
Mocsári Károly zongoraművészek, valamint Dubrovay László zene-
szerző vett részt.

A verseny repertoárja igen sokszínű volt: kuriózum, hogy kötelezően 
mindenkinek elő kellett adnia egy Cziffra György által készített átira-
tot, valamint egy Dubrovay László-művet, utóbbiért különdíj is járt. 
A kötelező anyag emellett Liszt-, Chopin-, Mozart- és Beethoven- 
művekből, valamint egy francia szerző alkotásából állt.

A MOM Kulturális Központban 2016. október 30. és november 4. 
között zajlott zongoraverseny első díját Varga Gergő Zoltán nyerte, 
aki 2015-ben diplomázott a Zeneakadémián Némethy Attila növen-
dékeként. A második díjat megosztva Boros Tekla (BA II., tanárai 
Nádor György és Némethy Attila) és Rigó Ronald kapta. A legjobb 
Dubrovay László-mű előadásáért járó különdíjat a zsűri Tóth Kamillá-
nak (BA II., tanára Gulyás István) és Varga Gergő Zoltánnak ítélte oda. 

A több százezer forintos díjak mellett több magyarországi intéz-
mény, fesztivál, koncertszervező ajánlott fel különdíjakat a díjnyer-
tes művészeknek, illetve számos koncertmeghívást is kaptak a dí-
jazottak.

Forrás: fidelio.hu

2016. november 15-én lezajlott az idei 
tanév második szenátusi ülése. A Sze-
nátus tagjai néma csenddel emlékeztek 
meg Kocsis Zoltánról. Vigh Andrea rektor-
asszony megnyitotta az ülést, majd felol-
vasta a napirendi pontokat.

A személyi kérdések napirendi pont 
alatt a tanszékvezetői és oktatási 
rektorhelyettesi posztra beérkezett ér-
vényes pályázatok jelöltjei bemutat-
koztak, és ismertették terveiket. A ze-
neakadémiai Ének Tanszék vezetőjének 
Meláth Andreát, a Jazz Tanszék vezető-
jének Binder Károlyt, a Fúvós Tanszék 
vezetőjének Lakatos Györgyöt, oktatási 
rektorhelyettesnek pedig Kutnyánszky 
Csabát választotta meg a Szenátus.

A következő napirendi pontokban az 
egyetem, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum 
és a könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatát (SzMSz) nyelvtanilag korri-
gálták, majd megújított-kibővített részeit  
ismertették a Szenátus tagjaival.

Utasi Melani

Sikerek nemzetközi versenyeken A Szenátus novemberi üléséről

Tran Viet Bao, MA I. éves hallgató (főtárgytanárai: Jandó Jenő és 
Némethy Attila) a Roma International Piano Competition versenyen 
harmadik helyezést ért el a huszonöt év alattiak kategóriájában.

Gonda Katalin, BA III. éves növendék (főtárgytanára: Némethy  
Attila) a Los Angeles International Liszt Competition IV. kategóriá-
jának első helyezettje lett. Emellett a VI. kategória második díját is 
elnyerte és két különdíjat is kapott, így lett a mezőny legeredmé-
nyesebb versenyzője.

Egyetemünk BA II. éves fuvola szakos hallgatója, Szabady Ildikó  
(főtárgytanár: Oross Veronika) első díjat nyert az olaszországi 
Chieriben a 16. Nemzetközi Zenei Versenyen.

Forrás: lfze.hu
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Bizonyára senkinek nem mondunk újat azzal, hogy 
manapság már igen sok minden megtalálható az 
interneten. De vajon van élet az IMSLP-n túl is?  
Lehet tudományos igényességű szakirodalmat vagy  
kottakiadást találni az interneten?

Lehet! A legtöbb nagy könyvtár tisztában van azzal, 
hogy a virtuális információk világával lépést kell tar-
tani. Éppen ezért igyekeznek minél több dokumen-
tumot, adatforrást interneten is elérhetővé tenni, 
hiszen a cél éppen az, hogy minél többek számára 
hozzáférhető legyen. De milyen többletet nyújthat-
nak a könyvtárak a bárki által feltölthető anyagok-
hoz képest? Az egyik legfontosabb például az, hogy 
egységes rendszerbe foglalják a dokumentumokat, 
tartalomjegyzékeiket, leírásaikat, s ezáltal könnyeb-
ben kereshetővé teszik. Sok esetben már az is nagy 
segítség a kutatásban való elinduláshoz, ha széleskö-
rű bibliográfiát látunk arról, hogy a témában eddig 
ki és mit írt. Ilyen például magyar nyelvű folyóiratok 
esetében a matarka.hu, ahol az összes (tudomá-
nyos) folyóirat tartalomjegyzékében kereshetünk, de 
ugyanez megtalálható számos külföldi ország eseté-
ben egy-egy internetes katalógusban, így az idegen  
nyelvű szakirodalomról is tájékozódhatunk.

De mit tegyünk, ha teljes szövegekre, sőt nemcsak 
cikkekre, hanem teljes könyvekre volna szükségünk? 
Találunk ilyet is. A Muzsika és a Magyar Zene ké-
sőbbi számai már az interneten is megtalálhatók, a 
feldolgozás folyamatosan halad időben visszafelé.  
A vifamusik.de honlapon német, már nem jogvédett 
szakcikkeket és könyveket találhatunk, és jó néhány 
külföldi egyetem és könyvtár is – pl. a British Library 
– digitálisan hozzáférhetővé tette állományának nem 
jogvédett részét. Ha kottára lenne szükségünk, még-
hozzá összkiadásra, akkor érdemes ellátogatnunk a 
digitale-sammlungen.de oldalra, ahol már nem jog-
védett (tehát legalább 50 éves) szerzői összkiadásokat 
találunk. Saját célra ezek is letölthetők.

Tengeren innen és túl
Természetesen van módja a jogvédett dokumentu-
mokhoz való hozzáférésnek is. Bár erősödik az a ten-
dencia, hogy a tudományos munkák minél inkább 
ingyenesen legyenek hozzáférhetők, a jogvédett forrá-
sokhoz való legális hozzájutás pénzbe kerül. Csakhogy 
nem feltétlenül a miénkbe. A Zeneakadémia könyvtára 
ugyanis számos védett forrást fizet elő, mely a könyv-
tárban vagy – kutatói olvasójeggyel – akár otthon is 
hozzáférhető. Ilyen például a teljes Grove lexikon, 
ami amellett, hogy ebben a formában nem jár vas-
kos könyvek pakolásával, folyamatosan frissül, így 
naprakész információhoz juthatunk rajta keresztül.  
Bibliográfia-ügyben nemzetközi kitekintést kaphatunk 
a RILM adatbázison keresztül, ahonnan ki is menthet-
jük az adatokat további használatra. A tengerentúli 
zenetudomány eredményeihez a ProQuest gyűjtemé-
nyen keresztül férhetünk hozzá, további angol nyel-
vű teljes folyóiratokat, illetve teljes könyveket pedig 
a JSTOR, a Cambridge University Press és az Oxford 
Scholarship Online felületeken keresztül érhetünk el 
a könyvtár segítségével. Ezek egy része nyomtatott  
formában is megtalálható itt.

És végül egy érdekesség: a tervek között szerepel, 
hogy a könyvtári állomány e-könyvekkel is bővüljön, 
melyek a nyomtatott könyvekhez hasonlóan kölcsö-
nözhetők lesznek, lejárati dátummal és hosszabbítási 
lehetőséggel. Csak éppen nem kell külön szatyorban 
cipelni őket, hanem elég egy jogosultságot szerezni az 
otthoni olvasásukhoz. Summa summarum: ha könyv-
re, kottára, ötletre van szükségünk, érdemes felkeresni  
a könyvtárat.

Uzsaly Bence
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Ország Lili: Nő fal előtt (Nő fátyollal)
(forrás: mng.hu) 

A ZENÉN TÚL

A Magyar Nemzeti Galéria december 16-tól nyit-
ja meg Ország Lili (1926–1978) festőművésznek 
szentelt kiállítását. Az esemény az első teljes 
életművet magába foglaló tárlat, mellyel a szer-
vezők a művész születésének 90. évfordulójáról 
emlékeznek meg. A több mint 300 alkotást felvo-
nultató kiállítás Ország Lili hazai és külföldi kortár-
sainak műveivel párhuzamosan, eddig még soha 
nem látott módon mutatja be a modern magyar 
képzőművészet egyik legjelentősebb és legkülön-
legesebb alakját.

Az életmű újra meg újra visszatérő szimbólu-
ma a fal. Bár Ország Lilinek sikerült megme-
nekülnie 1944-ben a koncentrációs táborba 
tartó vonatról, az addigra mélyen tudatába 
ivódott félelem és szorongás végigkísérte éle-
tét. A Képzőművészeti Főiskola elvégzése után 
talált rá művészetét meghatározó mottójára.  
„A falak bennem vannak” – mondta, és türelmes 
megszállottsággal festette haláláig a minduntalan 
előtűnő falakat. Meg mindazt, amit a falakhoz 
kapcsolhatott; inspirálták a kolostorokban talált 
szláv ikonok, festett városalaprajzokat és ókori vi-
lágokat rejtélyes héber betűkkel. Életének utolsó 
évtizedében nyomtatott áramkörök labirintusa 
jelenik meg a falakon. „Ezen végig kell mennem, 
s úgy megyek végig, hogy megfestem.” Ország 
Lili valóban végigment saját labirintusán, halálá-
ig festette falaira az útvesztőket. Utolsó, fekete 
képe megrendítően zárja le a sorozatot. A kiállítás  
érdekessége, hogy a művész elképzelésének meg-
felelően felépíti a labirintust, és egyben mutatja  
be a mintegy 50 darabot számláló gyűjteményt.

Már csak néhány hét és itt a téli szünet, síszezon, karácsony, hanuka, újév – kinek mi a legkedvesebb. Talán a 
december az a hónap, amelyikben mindegyikünk talál egy eseményt, amit türelmetlenül várhat. Ez pedig már 
önmagában elég ahhoz, hogy minden reggel egyre lelkesebben keljünk fel és induljunk el napi feladataink 
erdejében. Ez a lapszám ugyanakkor a csendes, vizsgaidőszakos, kevésbé népszerű januárra is íródott. Ez az 
egymásnak feszülő kettősség inspirálta ezúttal rovatunkat, melyben mindkét hónapra igyekeztünk izgalmas 
kikapcsolódást ígérő programokat válogatni.

Árny a kövön
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Desmond T. Doss fiatal katonaorvos. Hetednapi ad-
ventista. Vallásos, keresztény ember, akit a második 
világháború hadba szólít. Harcolni indul – fegyver 
nélkül. Mel Gibson Hacksaw Ridge című, a Velencei 
Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatott filmje igaz 
történetet dolgoz fel egy olyan háborús hősről, aki 
hetvenöt bajtársának életét mentette meg az okinavai 
csatában. Mivel vallása szigorúan tiltotta, hogy fegy-
vert fogjon, a második világháború alatt sem puska, 
sem bármilyen más harci eszköz nem került a kezébe. 
A tíz éve elhunyt Dosst bátorságáért és társai meg-
mentéséért Harry Truman amerikai elnök Becsület 
érdeméremmel (Medal of Honor) tüntette ki, mely a  
legmagasabb rangú katonai kitüntetés Amerikában.

A film óriási sikert aratott a Velencei Filmfesztiválon, 
hazánkban december 29-én mutatják be. Rendezője 
nevéhez számos háborús film kötődik (A rettenthe-
tetlen, Apocalypto), s mivel 2006-ban készített filmje 
után visszalépett a szakmától, új alkotása izgalmas 
vállalkozásnak ígérkezik. A főszerepet Andrew Garfield 
játssza olyan színészekkel az oldalán, mint Hugo 
Weaving, Vince Vaughn és Sam Worthington. Nem 
moralizál, nem is saját életben maradásáért küzd – 
csupán megmutatja, hogy válhat valaki fegyver nélkül 
hőssé a harcmezőn.

A Forte Társulat novemberben Gerhart Hauptmann  
A patkányok című színdarabját tűzte műsorra egészen 
december végéig, bemutatva a mindennapi élethely-
zetek tragikomikumát. Helyszínünk egy hajdani kato-
nai épület, melynek termeiben patkányok és egerek 
laknak. Patkányok és egerek – és természetesen el 
ne felejtsük az örökérvényű karaktereket: egy mun-
kanélküli színházigazgató, étkezési zavarokkal küzdő 
feleség, vágyait kielégíteni kívánó kamaszlány, hite-
vesztett, lázadó diák, madámmá lett grófkisasszony, 
ártatlanságát túl korán elveszített lány, primadonna 
státuszra vadászó színésznőcske, minden titkot meg-
tudó házmester és a tisztességes munkásember. A sze-
replők egyszerre groteszkek, humorosak és tragikusak. 
A lírai, néhol bohózatokat idéző jelenetek azonban 
nem tudják leplezni a szereplők jól titkolt hazugsága-
iból fölépített brutalitást. Az élet csupán egy gondo-
san felépített kártyavár, amely bármikor összedőlhet, 
avagy nagy emberek és nagy cselekedetek színtere?

A darab Horváth Csaba rendezésében és Parti Nagy La-
jos fordításában lesz megtekinthető december 10-én 
és 29-én, olyan színészek előadásában, mint Andrássy 
Máté, Bajor Lili, Blaskó Borbála és Fehér László.

Varga Abigél

Háborús hős fegyver nélkül Groteszk a Szkéné Színházban

Az októberi számban ismertetett CAFe Budapest Kor-
társ Művészeti Fesztivál programjaihoz kapcsolódik a 
Ludwig Múzeum Bartók tematikájú kiállítása, amely 
január 29-ig látogatható. A nemzetközi tárlat a kortárs 
képzőművészet eszközeivel fordul a bartóki örökség 
felé, párbeszédet kezdeményez, és a jelen szemszögé-
ből kíséreli meg felmérni az életmű hatását. A kiállító 
művészek a 135 éve született zeneszerzőről kialakult 
képet mint toposzt bontják ki és értelmezik tovább a 

I like Bartók

képzőművészet, a tudomány és a zene határán létre-
jött hibrid alkotásaikkal. A kiállítás egészét az újabb 
művészeti médiumok hangsúlyos használata jellemzi, 
és változatos társművészeti programsorozat kíséri. Je-
lentős számban kapnak helyet a látogató aktivitására 
alapozó munkák, amelyek szinte észrevétlenül vonják 
be a nézőt az alkotás folyamatába.

Lakatos Zsuzsa
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Hogyan kerültem Pekingbe?
Még ma sem hiszem el. 2015-ben az utolsó évemet 
tapostam a Zeneakadémián, mikor május környékén 
Nemes László Norbert tanár úr nekem szegezte a kér-
dést: „Nóra, nincs kedve Pekingben tanítani egy évig?” 
Nem mondom, hogy könnyű volt válaszolni, de néhány 
napos mérlegelés után elfogadtam az ajánlatot. Amíg 
az ember fiatal, energikus, terhelhető, valamint fo-
gékony az új és kreatív dolgokra, addig kell menni és 
csinálni. Én jöttem, és csinálom a mai napig, mivel idő-
közben a feladat, a légkör, a tanulók beszippantottak,  
így már a második évemet töltöm itt.

KODÁLY PONT

Hol dolgozom?
2015 szeptemberében kezdtük el a munkát a Pekingi 
Magyar Kulturális Intézetben a Kodály Pont oktató-
iként Murányi Eszterrel. A Kodály Pont alapításának 
ötlete kb. két éve született meg Buslig Szonja Andrea, 
az intézet igazgatójának fejében. Annak ellenére, hogy 
szakterülete egészen más, szívügyének érezte a Kodály 
Zoltán koncepciójának alapjaira fektetett ének-zene és 
szolfézsoktatás minél szélesebb körben való népszerű-
sítését. Kínában rendkívül nagy a befogadóközönség 
erre a méltán ismert és közkedvelt elvre. Így született 
meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel való 
együttműködés gyümölcseként a Kodály Pont, mely-
ben 2015 októberében kezdődött meg az oktatás.

Amikor 2012 szeptemberében elkezdtem az ének-zene tanár–zeneismeret szakot a Zeneakadémián, még 
nem sejtettem, milyen meglepetések várnak rám a későbbiekben. Emlékszem, az első módszertanóra előtt 
a köröndi Kodály Intézet első emeletén várakoztunk, amikor a könyvtáros néni ránk nézett és e szavakkal 
fordult felénk: „Íme, a jövő Andor Ilonkái”. Elmosolyodtunk, gondolván: „Ó, ugyan!” Ezt most mégis egyre  
közelebbinek érzem, ugyan nem Magyarországon, hanem Kínában.

XIII. Kínai Nemzetközi Kórusfesztivál, Peking

A Kodály Pontról
A Kodály Pontban kicsiknek-nagyoknak egyaránt le-
hetőségük van tanulni. Tavaly három életkorban indí-
tottunk gyerekcsoportokat: zeneóvoda (3–4 évesek), 
előképző (5–6 évesek) és szolfézs I (6–8 évesek) szin-
teken. A képzés alapvetően heti kétszer 45 percben 
történik, viszont a Pekingen belüli távolságok miatt a 
felmerülő igény szerint beindultak hétvégi csoport-
jaink is – heti egyszer 60 perc. A csoportok létszáma 
5–12 fő. Az órákon általános készségfejlesztések  

 
(hallás-, improvizáció-, olvasás-, íráskészség, belső 
hallás, memória) mellett kínai, angol és magyar nép-
dalokat, gyermekdalokat tanulunk. A zenehallgatás-
nak is fontos szerepe van, amely során megjelenik a  
Kokas-koncepció néhány eleme.
Természetesen gondoltunk a felnőttekre is, akik érett 
fejjel szeretnék fejleszteni zenei képességeiket. Velük 
heti egy alkalommal foglalkozunk. Rendkívül izgalmas 
felnőtt embereket tanítani, és számomra meglepő, 
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hogy mennyivel gátlásosabbak néhány dologban, mint 
a gyerekek.
Kórusfoglalkozásaink is rendkívül népszerűek, hiszen 
Kodály szavaival élve „a kóruséneklés olyan örömfor-
rás, amely közösséget teremt azok között, akik ketten 
vagy hárman összejönnek és összedalolnak”. A felnőtt 
kamarakórus egyelőre tizenöt fővel, a gyerekkórus 
jelenleg majdnem félszáz fős létszámmal működik. 
A repertoáron megjelennek magyar, angol és kínai 
nyelvű darabok. A tapasztalat az, hogy a magyar sem 
nehezebb számukra, mint bármely más nyelv, így ezt 
kihasználva lubickolunk a Kodály-, Bárdos- és Szőnyi-
művek tengerében. Jelenleg a december 16-i Kodály-
születésnapi előadásra készülünk, ami remélem, hogy 
a tavalyihoz hasonló sikerrel fog zajlani.

A diákok attitűdjéről
A kínai gyerekek is ugyanazon alapvető tulajdonsá-
gokkal bírnak, mint magyar társaik, bár a helyi ösz-
szetett kulturális és szociális környezetből fakadóan 
megjelennek eltérések a magyar diákokhoz képest. 
Pekingben napról napra megélem, hogy a gyermekek 
látványosan szomjaznak a tudásra, a zenére. Ez az én 
katalizátorom. Szeretnének tanulni, akarják és csinál-
ják. Rendkívül gyorsan szívják magukba a tudást, és 
ebben a szülők teljes mértékben mögöttük állnak. 
Amik nehezebben mennek nekik, azok talán az imp-
rovizatív, kreativitáson alapuló feladatok. Ebben a ma-
gyar gyerekek mintha ügyesebbek lennének, bár kije-
lenthetem, hogy a félév végére az itteniek is egészen 
felszabadultak lesznek az ilyenfajta gyakorlatok során. 
A kínai nebulók alapvetően jól együttműködnek a ta-
nulási folyamat során, segítik egymást. Szinte kivétel 
nélkül mindenkinek van igénye az egyéni megmutat-
kozásra, amelyet erősen szorgalmazok.

Tevékenységek a Kodály Ponton és az intézet falain 
kívül
A Kodály Pont nem csupán a Pekingi Magyar Kulturális 
Intézet falain belül működik, hanem a kínai fővárosban 
és vidéken is végzi misszióját. Pekingben jelenleg az 
egyik legnevesebb óvodában (1. számú Óvoda) és álta-
lános iskolában (Chaoyang Kerületi Kísérleti Általános 
Iskola) tanítunk zenét, nagyobb létszámú (15–30 fős) 
osztályokban, a hivatalos tanmenetbe építve. Ez egy 
másfajta felkészülést és óramenetet kíván, azonban 
így egy újabb érdekes kihívásnak is meg tudunk felelni.
A középiskolai szint sem marad ki a zenei fejlesztésből, 

hiszen engem ért az a megtiszteltetés, hogy a tavalyi 
év második felében megbíztak az egyik legkiválóbb pe-
kingi középiskola ifjúsági kórusának vezetésével. Mára 
már repertoáron van Kodály Esti dal című műve is.
Állíthatom, hogy munkám meglehetősen sokrétű, hi-
szen a tanítás mellett egyéb zenei tevékenységek meg-
valósítására is lehetőségem van, gondolok itt a tanár-
képzésre, illetve előadások, mesterkurzusok tartására. 
A Kodály Pont Pekingben és vidéken is folytat tanári 
továbbképzéseket. Az elmúlt tanévben lehetőségem 
volt előadóként részt venni két egynapos, zenetaná-
roknak ajánlott továbbképzésen, amelyek során szó 
esett a Kodály-koncepcióról, valamint az ennek alap-
ján kiépített magyar zeneoktatás gyakorlati mibenlé-
téről. A kórus workshop alkalmával pedig a jelenlevők 
belekóstolhattak huszadik századi magyar zeneszerzők 
kórusműveibe.
Ittlétem során a legrangosabb szakmai eseményre 
2016 júliusában került sor, amikor a 13. Kínai Nem-
zetközi Kórusfesztivál keretein belül két-két szolfézs- 
bemutatóórát tarthattam mintegy hétszáz hallgató 
előtt.

Guncz Nóra – Buslig Szonja Andrea

Szolfézsóra a Pekingi Magyar Kulturális Intézetben
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Idén decemberben ünnepeljük 
Kodály Zoltán születésének 
134. évfordulóját. Születés-
napja majdnem egybeesik a 
nemsokára beköszöntő vizsga-
időszak kezdetével, így ennek 
apropóján a mostani Elődeink 
másképp rovat egykori zene-
akadémiai hallgatók Kodálynál 
tett népzenevizsgáinak élmé-
nyeiből szemezget.

kodtam, ez népzenekutatóknak való kérdés, 
s ezzel be is dobtam a törölközőt, azonnal 
feladtam. Nem is törtem a fejem a válaszon, 
egyszerűen nem szólaltam meg, hallgattam. 
Kodály hihetetlen türelemmel lapozgatta fü-
zetemet a néma csendben.
– Semmi? Akkor mondjon valami érdekeset!
Ez volt a második döfés. Hát mit tudna mon-
dani egy elsőéves hallgató Kodálynak, ami 
neki zeneileg érdekes lehet? Leforrázva ül-
tem, immár a biztos bukás tudatában, de 
azért elhabogtam valamit egy mixolíd fordu-
latról. A mester hosszú szünet után szólalt 
meg:
– Ez magának érdekes?
– Nekem igen, bár sejtettem, hogy a Tanár úr-
nak nem lesz az.
– Na, adja ide az indexét. – Nem kifejezés, ha 
azt mondom, feszülten ültem, ám megüt-
közve láttam, amint keze hármast kanyarít a 
rubrikába. Tudásomat közepesre értékelte...
A következő népzenevizsgára még csak 
rá sem tudtam gondolni, mert ahányszor 
eszembe jutott, kivert a veríték. Egyszer 
azonban az újságban olvasom, hogy Kodály 
Zoltán Angliába készül, ahol saját műveit ve-
zényli. Éppen a vizsgaidőszakban! Meg vagyok 
mentve! A vizsgára Járdányi Pált küldte maga 
helyett, famulusát, aki csak néhány évvel volt 
idősebb nálunk, hallgatóknál. Tudtam, hogy ő 
is nagy tudású, de egy harmincéves embertől 

Chelemen Paula karikatúrája

Kodály legendás tanáregyéniségéről egykori növen-
dékei számos történetet hagytak az utókorra. Ezekből 
úgy tűnik, Kodály nemcsak zeneszerzés-növendékeivel 
volt szigorú, hanem az általános népzenére járó, más 
szakos hallgatókkal is. Lukács Ervin, a később híressé 
vált dirigens így emlékezett vissza Kodálynál tett nép-
zenevizsgájára:

„Katonáskodásommal egyidejűleg a Zene-
akadémia hallgatója is voltam, de ez az aka-
dály már nem viselt meg, hiszen az előző 
időszakban egyetemi tanulmányaim mellett 
végeztem az Akadémiát, ami bevallom, nem 
volt könnyű; feszített tempóban kellett helyt-
állnom mindkét intézményben. Igyekeztem is 
nagyon, mert akkor már nemcsak orvospro-
fesszoroknak kellett bizonyítanom, hanem 
például Kodály Zoltánnak is. Ő oktatta nekem 
a népzenét. [...]
Első féléves vizsgám Kodálynál nem okozott 
különösebb izgalmat, mert nagyon készül-
tem, szorgalmasan megtanultam a feladatul 
kiadott száz népdalt – szöveggel és szolmi-
zálva, elemzéssel együtt (stílus, forma stb.). 
Nyugodt szívvel mentem be az ajtón, helyet 
foglaltam Kodállyal szemben, aki mindenek-
előtt hosszasan tanulmányozta a jegyzete-
met. Egyszer csak megszólalt:
– Mondjon hatos szótagszámú dalokat.
Tudtam száz népdalt, de a szótagjaikat sosem 
számoltam. A megoldás helyett azon gondol-
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nem féltem. A vizsgára felkészültem, kívülről 
fújtam az újabb száz népdalt szöveggel, szol-
mizálva, elemzéssel. Amikor odakerültem, 
Járdányi megkérdezte a nevem, s a következő 
pillanatban az asztalon tornyosuló borítékok 
között kezdett matatni. Kihúzott egyet, kinyi-
totta, majd kivett belőle egy papírt, és felol-
vasta a nekem szánt kérdést:
– Mondjon hatos szótagszámú népdalokat!
Ez a ravasz Kodály mindenkinek személyre 
szóló borítékot készített! Felálltam, és felel-
tem:
– Tanár úr, nem mondok. Ha megfeszülök, ak-
kor sem mondok, mert szótagszám alapján 
nem vizsgáltam a népdalokat. Karmesternek 
készülök, nem népzenekutatónak!
Járdányi nevetni kezdett, majd feltett néhány 
nekem való kérdést, amelyekkel már nem 
kellett »levizsgáznom«. Jelest kaptam, s ezzel 
meg is szabadultam a népzenétől mint első-
éveseknek kötelező tárgytól.”

Az előző anekdotához hozzá kell tenni, hogy Lukács  
Ervin a népzenevizsgák után sem szabadult meg a hatos 
szótagszámú népdaloktól. Ugyanis karmestervizsgáján 
a Páva-variációkat vezényelte, melyben Kodály éppen 
egy hatos szótagszámú népdalt, a Fölszállott a pávát 
dolgozza fel. A fiatal karmester Kodályt is meghívta, 
és a nagysikerű vizsgaelőadás után Kodály kellő iróni-
ával jegyezte meg tanítványának: „Látja, ezt a hatos  
szótagszámú dalt jól megtanulta.”

Következő történetünk hőse Kapitánffy István, aki ab-
ban a különös helyzetben volt, hogy miközben utolsó 
éves zeneakadémista volt énektanár szakon, kinevez-
ték az intézmény főtitkárává. Ezáltal mentesítették az 
órák rendszeres látogatása alól, vizsgáznia azonban 
kellett. Kapitánffy visszaemlékezéséből – ha nem is 
teljes részletességgel, de – kiderül, hogy a Kodály által 
csöppet sem jól időzített, ráadásul több mint egyórás 
népzenevizsgája hogyan zajlott: 

„Utolsó éves énektanárképzős növendék vol-
tam, amikor kineveztek a Főiskola titkárává. 
Titkári elfoglaltságomra való tekintettel Doh-
nányi Ernő főigazgató felmentett az órák 
rendszeres látogatása alól, így Kodály tanár 
úr népzeneóráit is csak elvétve hallgathat-
tam. Ezt a tanár úr tudomásul vette ugyan, 
de nemtetszése jeléül szigorított vizsgát he-
lyezett kilátásba. Amikor azonban vizsgára 
jelentkeztem, a tanár úr soha nem ért rá, 
pedig már csak ez az egy vizsgám hiányzott 
a diplomához. Azután nagy nap köszöntött 
ránk: menyasszonyomnak, mostani felesé-
gemnek, Katona Magdának művészi diploma-
hangversenye. Dohnányi főigazgatóval és a 
képesítő vizsgabizottság tagjaival együtt én 
is helyet foglaltam a Nagyterem főigazga-
tói páholyában. Alig helyezkedtünk el, nyílt 
az ajtó, és Kodály tanár úr kihívott: menjek, 
most volna vizsgáztatni való ideje. Bemen-
tünk a főigazgatói szobába, megkezdődött a 
vizsga. Kétszáz népdal volt a kötelező anyag 
– ennyit kellett tudni énekelni és elemezni. 
Múltak a negyedórák. Az ötödik negyedóra 
vége felé már a zongoránál ültünk és négy-
kezest játszottunk; nekem akkordokat kellett 
játszanom a Mester dallamvitele alá. Egy-
szerre csak nyílt az ajtó, és a vizsgabizottság 
élén Dohnányi lépett az irodába. Csodálkozva 
kérdezte Kodályt: te még mindig nyaggatod 
Pistát? Hiszen már a koncertnek is vége. Mire 
Kodály kópés komolysággal közölte vele, 
hogy mi is éppen most fejeztük be a vizsgát. 
Feleségem diplomakoncertjéből így egyetlen 
hangot sem hallottam, de gazdagabb lettem 
egy másfajta, felejthetetlen élménnyel.”

Laskai Anna

Források: Bónis Ferenc (szerk.): Így láttuk Kodályt. Budapest: Zeneműkiadó, 1982.
Várkonyi Judit: A Maestro. Lukács Ervin emlékezik. Budapest: Európa Könyvkiadó, 2009.
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Szentgallay György: Sok fiatal zenész keresi a saját 
hangját. Rólad sokan úgy tartják, hogy meglelted a 
zenei világodat.

Gotthárd Mihály: Nehéz ilyet kijelenteni, mivel az 
ember folyamatosan változik, keresi az új dolgokat, új 
hatások érik. Hozzám a fúziós zene áll a legközelebb. 
Úgy érzem, ebben tudok leginkább kiteljesedni, mivel 
nagyon tág műfaj.

SzGy: Mik voltak az eddigi pályád legfontosabb élmé-
nyei?

GM: Például mikor elkezdtem Mohai Tamáshoz jár-
ni, majd a Hang–Szín–Tér Szakközépiskola tanulója 
lettem, aztán a Zeneakadémia hallgatója, ahol Babos 
Gyula, Horányi Sándor és László Attila segítettek kinyit-
ni olyan kapukat a zenében, amik addig ismeretlenek 
voltak számomra. Mindig szeretettel gondolok visz-
sza a Jazz Tanszéken eltöltött évekre. Ott találkoztam 
Szebényi Danival és Kovács Dáviddal, akik meghatá-
rozó személyek az életemben. Danival rendszeresen  
részt veszünk egymás projektjeiben.
Meghatározó pont volt, mikor megismerkedtem Borlai 
Gergővel, akivel azóta többször is volt szerencsém fel-
lépni, és mint barát, mentor szintén kulcsfontosságú 

számomra. Vele az összes közös koncertet meghatáro-
zó élményként éltem és élem meg.
Kétségkívül a november 4-i koncert az egyik legjelen-
tősebb az eddigi pályámon, de nagy élmény volt nem-
régiben Huszár Endre Bartók update 2.0 projektjében 
is muzsikálni Ben Neill-lel és Kézdy Lucával. Hála Isten-
nek sok jó élmény ér.

SzGy: A lemezbemutatón hallott formáció hosszútávú? 
Mik a visszajelzések?

GM: Hosszú távra tervezünk, minden nap beszélünk 
a következő lépésekről. Szerencsére nagyon jó vissz-
hangja van a lemeznek, azóta is sokan gratulálnak, és 
többen mondták, hogy maradandó élmény volt nekik, 
ami hatalmas örömmel és büszkeséggel tölt el.

SzGy: Mit tanácsolsz a fiatal, pályakezdő zenészeknek? 
Milyen a mai zenei világ?

GM: Egyetlen dolgot tudnék mondani a szorgalmon, 
gyakorláson és minden olyan dolgon kívül, amit min-
denki tud magától is: higgyenek az álmaikban, sose 
adják föl azokat, és tegyenek meg mindent értük, mert 
ez visz előre, és mindent megér!
Vannak zenék és műfajok, amelyek most jobban men-
nek, ha úgy tetszik, trendibbek, és vannak, amik kicsit 
háttérbe szorultak. Az biztos, hogy óriási fejlődésen 
ment keresztül a hangszeres zene, határ a csillagos ég. 
Rettentő sok jó zenész van, aki a hangszerének kiemel-
kedő virtuóza és játékosa. A stílusok között szabad az 
átjárás, és mindenki mindent ismer, ez a tapasztala-
tom.

SzGy: Mi a célod? Mik a mostani tervek?

GM: Szeretnék nemzetközileg elismert zenész lenni, 
minél többet tanulni, csiszolni a tudásomat, és folya-
matosan olyan zenei környezetben lenni, ahol fejlőd-
hetek. Szeretnék elindulni a saját formációmmal és az 
albummal külföld felé, mindemellett új dalokat írni, és 
még többet gyakorolni. 

SzGy: Szívből kívánunk további sok sikert!

Intellectual Brutality
Gotthárd Mihály, a hihetetlenül tehetséges gitá-
ros nemrégiben nagysikerű koncerten mutatta be 
Intellectual Brutality című szólólemezét. Ennek  
kapcsán beszélgettünk.
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Eljött a december, a szokások és varázslások ideje. 
Adventben járunk. Miközben egyre inkább elkap a 
karácsonyi készülődés heve, nem szabad megfe-
ledkeznünk arról, hogy időben elkészítsük a luca-
széket, megírjuk a Luca-cédulákat, és elültessük 
a búzát. Aztán itt a karácsony, a betlehemezések, 
szentcsaládjárások, bölcsőjárások ideje. Mindezekhez 
új ismereteket és repertoárt kínál a Zenetudományi  
Intézetben múlt hónapban bemutatott vaskos délvidé-
ki népdalkötet: Vajdasági Magyar Népdalok V. – Jeles 
napi szokások és jeles időszakok énekei. A sorozat Bo-
dor Anikó és Paksa Katalin által jegyzett ötödik kötete 
összesen 353 dalt, illetve egy szokáshoz tartozó, egy-
máshoz kapcsolódó daltömböt tartalmaz bevezetők-
kel és jegyzetekkel 668 oldalon, hangzó mellékletén 
113 felvétellel. Az anyag több mint kétharmada tar-
tozik a téli ünnepekhez. Nemcsak betlehemes játékok 
teljes leírását találjuk meg mintegy kétszáz oldalon  
Királyhalomról, Horgosról, Oromhegyesről, hanem a 
szentcsaládjárás, bölcsőjárás, karácsonyi köszöntő,  
leányok megéneklésé-
nek szokásait is, vala-
mint további adventi 
és karácsonyi énekeket. 
Ha pedig eltelt a dec-
ember, az újesztendő, 
vízkereszt, farsang ide-
jére is bőven találunk 
benne új tanulni- és 
énekelnivalót.

A könyv az újvidéki Fó-
rum Kiadó és a zentai 
Vajdasági Magyar Mű-
velődési Intézet gondo-
zásában jelent meg, az 
Anima virtuális köny-
vesboltjában, illetve a 
lira.hu-n már kapható.

A betlehemezés, lucázás, szentcsaládjárás után pe-
dig előszilveszteri programként Ferenczi György és 
a Rackajam Ami belefér! című koncertjét ajánla-
nám, december 29-én a budai Fonó Zeneházban a 
Csángálló zenekarral. Izgalmas hangzást kínál mind-
két fellépő együttes: a Rackajam zenéjében rhythm & 
blues, funk, reggae és hiphop keveredik a népzenével.  
„A Petőfi-ipar évtizedek óta szállítja a lakodalmassá 
szelídített nótákat. Most viszont, hála Ferenczi György-
nek és társainak, itt dübörög az igazi, az irgalmatlan, 
a megalkuvást nem ismerő bluesos-rockos, kőkemény 
Sándor.” – jegyezte meg találóan 2006-os Petőfi albu-
mukról Lackfi János. Az előbbinél jóval visszafogottabb 
Csángálló – mint neve is mutatja – alapvetően mold-
vai és gyimesi csángó népzenéből építkezik, melyet 
főképp erdélyi és balkáni hangzással kevernek román, 
bolgár, macedón, török és örmény motívumok felhasz-
nálásával egyedi, a vonós- és fúvószenekarok közti  
határokat átlépő hangszereléssel.

Mindenkinek szép karácsonyt és jó mulatást kívánok:

V. Szűcs Imola

Varázslatos 
december

Ami belefér!

NÉPZENE
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Einojuhani Rautavaara: A bánya (fotó: Rákossy Péter)

Einojuhani Rautavaara A bánya című operájának szín-
padi ősbemutatóját októberben láthattuk az Ope-
raházban. A darab az ’56-os megemlékezés kapcsán 
került műsorra, mivel egy diktatórikus rendszer elleni 
bányászlázadásról szól. A bányászok elfogják a párthű 
komisszárt, majd vezetőjükké választják Simont, a volt 
partizánt. Simon a darab folyamán konfliktusba kerül 
csaknem minden fontos szereplővel: a szerelmével, 
Irával, valamint a pappal és a komisszárral is. Az opera 
Simon és Ira halálával, valamint a lázadók bukásával ér 
véget. A zeneszerző a librettót saját maga írta, mely-
nek alapjául nem szolgált kész irodalmi mű. Az ’56-os 
magyar menekültektől hallott bányaomlás történe-
te elsősorban azért volt nagy hatással Rautavaarára, 
mert az emberi lélek mélységének szimbólumát látta 
meg a bánya rejtett, földalatti tárnáiban. Ugyan kelet-
kezését tekintve nem mondhatjuk kortárs operának a 
Bányát, azonban a problémák, amiket a mű körbejár, 
ma is aktuálisak.

A darab központi témája a szabadság. Ez nem kizárólag 
a hatalom igája alóli felszabadulást jelenti, hanem az 
egyén egzisztenciális szabadságát is. Az opera lendü-
letét és feszültségét így elsősorban nem a forradalmi 
alaphelyzet adja, hanem a személyes konfliktusok. 
Ugyan a történet lázadásról szól, nem találunk iga-
zán negatív, zsarnoki karaktert a szereplők között.  
A komisszár – az elnyomó rendszer megtestesítője 
– nem egy rosszindulatú, bűnös ember, hiszen ő is 
szereti a bányászokat. Ez ugyan mélyíti a mondandót, 
viszont dramaturgiailag megtorpantja a folyamatot. 

Simon halála csak úgy lehet megrázó, ha nem mint 
felkelővezért nézzük őt, hanem mint embert, aki az 
igazság felé való törekvésben bukott el.

Az eszmék magasabb szférába emelik a darabot, 
ugyanakkor nehézkesebbé is teszik a cselekményt. 
Sokszor nem csak a mögöttes filozófiai tartalom, 
hanem a szereplők megszólalásai is elvontak, filo-
zofikusak. Az opera így fokozott figyelmet igényel a  
hallgatóktól.

A bánya zenéje a dodekafónia szabályait követi, néhol 
azonban teljesen elszakad tőlük. A szerző zenei nyelve 
egyéni és egységes az operán belül, még a második 
felvonásban megszólaló tánczene sem bontja meg ki-
rívóan az addigi hangzást, csupán fellazítja azt. A zene 
kifejezetten erőteljes, a nagy kontrasztok fenntartják 
a hallgatóság figyelmét. Kiemelt jelenete és egyik ze-
nei csúcspontja az operának a harmadik felvonás első 
kórustétele. A zene itt sokkal közvetlenebb és dalla-
mosabb, mint az addigi részekben: ekkor kerülnek a 
bányászok a legmélyebben fekvő csarnokba, ami talán 
saját bensőjükben is egy mélyebb réteget jelent.

Vilppu Kiljunen rendezése elsősorban a helyszínek 
és események realisztikus bemutatására törekedett.  
A darab nem túl látványos, így a rendezőnek nagy fel-
adatot jelenthetett, hogyan tegye kevésbé egysíkúvá 
a színpadképet. Ira, az egyetlen női szereplő élénk 
ruhájával és különleges mozgásával egyértelmű kont-
rasztot jelentett a sötét ruhás, kormos bányászokkal 

Eszmék a sötétben
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szemben. A második felvonás elején a háttérben zajló 
összecsapásokat jelző élénkpiros füst is izgalmasabbá 
tette a látványt.

Bogányi Tibor karmester személyesen is ismerte 
Rautavaarát, így hallható hitelességgel interpretálta 
a darabot. A zenekar hangzása erőteljes és maga-
biztos volt, de sokszor túlzottan egysíkú a lehetősé-
gekhez képest. A Simont alakító finn Tommi Hakala 
nagyszerűen énekelt, és mélyen átélt színészi alakí-
tást nyújtott. Miksch Adrienn gyönyörű hangja ugyan 
nem mindig töltötte be a teret, viszont zeneileg na-
gyon átgondoltan énekelte Ira szerepét. A különös 
karaktert nem játszotta túl hitelesen, táncot imitáló 
mozdulatai esetlenek és zavaróak voltak. Az éneke-
sek közül kiemelném Fried Pétert, a papot is, aki na-
gyon precízen és magabiztosan énekelt, jól azonosult  
szerepével.

Rautavaara Bányája valószínűleg nem lesz közönség-
siker, de az elvont és nehezen megválaszolható, ám 
annál inkább fontos kérdésekre nyitott érdeklődőknek 
nagy élményt nyújthat az opera.

Kalocsai Andrea

(Einojuhani Rautavaara: A bánya, 2016. október 21. 
19:00. Magyar Állami Operaház; karmester: Bogányi 
Tibor, rendező: Vilppu Kiljunen, díszlettervező: Antti 
Mattila, jelmeztervező: Piia Rinne, dramaturg: Keszt-
helyi Kinga, karigazgató: Strausz Kálmán, Simon: 
Tommi Hakala, Ira: Miksch Adrienn, komisszár: Labor-
falvi Soós Béla, pap: Fried Péter, Marko: Kiss B. Atilla, 
Vanha: Cserhalmi Ferenc, egy bányász: Ujvári Gergely, 
szoprán hang: Bazsinka Zsuzsanna; a Magyar Állami 
Operaház Zenekara és Énekkara)

A holland–magyar együttműködés 
első fellépői a Conservatorium 
van Amsterdam és a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem fiatal te-
hetségei voltak. Ők nyitották meg 
a két ország közös klasszikus zenei  
programsorozatát.

Csőke Flóra Dvořák op. 94-es Ron-
dójával indította a hangversenyt 
Vitályos Balázs zongorakíséretével. 
A kezdeti bizonytalanság ellenére 
csellójátéka elragadó volt. Vitá-
lyos Balázs nagy figyelemmel és 
precizitással kísérte a fiatal tehet-
séget, kiválóan illeszkedett a két 
előadó egymáshoz. A rondótéma 
egyértelmű megjelenítése külön 
dicséretet érdemel. Másodjára 
Dvořák op. 68/5-ös Csendes erdők 
című darabja hangzott el. A cselló 
testes, ugyanakkor lágy hangja ki-
töltötte a teret, igazán bensőséges  
hangulatúvá varázsolva a légkört.

Transzcendens kapcsolat

Ramon van Engelenhoven és Csőke Flóra 
(forrás: klassiekophetamstelveld.nl)

A csellóműveket követően Liszt-
darabok szólaltak meg Ramon 
van Engelenhoven előadásában. 
Liszt zongorajáték-technikájának 
kibontakozására a Transzcendens 
etűdök mutatnak rá a legtökéle-
tesebben. Lenyűgöző fejlődéséről 
az 1841-es párizsi lapok számolnak 

be (közismertek például Hector 
Berlioz írásai). Heinrich Heine így 
ír a zeneszerzőről: „Liszt bámula-
tosan sokat fejlődött azóta, hogy 
utoljára hallottuk. A nehézségeket 
észrevétlenül győzi le, a hangszer 
eltűnik, s előtérbe lép a zene. 
Biztonsága nyugalommal párosul, 
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amivel régebben adósunk maradt. Azelőtt, ha vihart 
akart elővarázsolni a zongorából, arcán ideges villám-
lás cikázott át, tagjai megremegtek a szélvihartól, s 
hosszú hajfürtjei átnedvesedtek a képzeletbeli zápor-
esőtől. Most azonban a legvadabb mennydörgésen is 
felülemelkedik, mint a célhoz ért turista, aki az alpesi 
csúcsról szemléli a völgyben tomboló vihart, az alant 
gomolygó felhőket, s közben mosolyogva tekint a  
felette ragyogó tiszta égboltra.”

Ramon van Engelenhoven ilyen könnyedséggel ját-
szotta a hatalmas technikai kihívást jelentő f-moll 
etűdöt. Ezt követte az eredetileg Esz-dúrban írt, majd 
Desz-dúrba transzponált Harmonies du soir, azaz 
„Esti harmóniák” című transzcendens etűd. Ez Liszt 
egyik korai preimpresszionista darabja, melynek címe 
Charles Baudelaire azonos című versére utal. Az iro-
dalmi hivatkozás lírai, melankolikus hangulatát a zon-
gorista érzékien tolmácsolta a hallgatóságnak, intim 
atmoszférát teremtve ezzel.

A skandináv népek neves képviselőkkel büszkélkedhet-
tek már a 19. század kezdetén (például a német szár-
mazású dániai Friedrich Kuhlau vagy a dán Johan Peter 
Emilius Hartmann). A skandináv zenét mégis Edvard 
Grieg tette egyetemessé. A szünetet op. 36-os a-moll 
cselló-zongora szonátája követte. A darab egyes része-
in a zongora ugyan elnyomta a csellót, ugyanakkor ka-
rakterben teljesen homogén hatást keltettek.

E két fiatal méltán nyitotta meg azt a klasszikus zenei 
programsorozatot, amit a Zeneakadémia a Klassiek op 
het Amstelveld fesztivállal közösen szervez. Remélhe-
tőleg a jövőben több vendég megy el a koncertekre, 
hiszen érdemes meghallgatni korunk fiatal művészeit.

Kátay Gyöngyvér

(Holland és magyar fiatal tehetségek koncertje, 
Ramon van Engelenhoven és Csőke Flóra kamara-
estje, 2016. november 3. 19:00. Régi Zeneakadémia, 
Kamaraterem; Dvořák: Rondó, op. 94, Csőke Flóra, Vi-
tályos Balázs; Dvořák: Csendes erdők, op. 68/5, Csőke 
Flóra, Vitályos Balázs; Liszt: 10. f-moll transzcendens 
etűd, Ramon van Engelenhoven; Liszt: 11. Desz-dúr 
transzcendens etűd, „Esti harmóniák”, Ramon van 
Engelenhoven; Grieg: a-moll cselló-zongora szonáta, 
op. 36, Csőke Flóra, Ramon van Engelenhoven)

Ramon van Engelenhoven 
(fotó: Duco de Vries Fotografie)
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Hózsa Zsófia: Nemrég ért véget a II. Budapesti Nem-
zetközi Gitárfesztivál a Zeneakadémián. Hogyan zajlott 
a rendezvény? Mi az első dolog, ami eszébe jut a fesz-
tiválról?

Eötvös József: Az utolsó koncert és az óriási hangulat. 
Hatalmas örömöt jelent nekem a siker, az, hogy már-
is rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. 2002-ben 
kezdtem el tanítani a Zeneakadémián, egészen addig 
nem volt az országban egyetemi szintű gitároktatás. 
Sokáig könnyűzenei hangszernek tekintették a gitárt. 
Nem igazán hittek abban, hogy ezen a hangszeren 
akár Bachot vagy nagy szonátákat, kortárs darabo-
kat is lehet játszani. Azt hiszem, mostanra sikerült 
bebizonyítani a klasszikus gitár létjogosultságát.  
A mesterkurzusokra annyi érdeklődő jött el, hogy a 
X. terem helyett a Solti Terembe költöztünk, és so-

kan végigülték az egész napos programot. A három 
meghívott művésszel, Margarita Escarpával, Roberto 
Aussellel és Giampaolo Bandinivel, illetve Piazzolla 
műveivel sok hallgatót sikerült a Zeneakadémiára 
vonzani. A gitárzenét szívesen hallgatják azok is, akik 
tartózkodnak a klasszikus zenétől, és nem szoktak a 
Zeneakadémiára járni. A fesztiválon olyan élményben 
lehetett részük, ami talán máskor is visszahozza őket. 
Meggyőződésem egyébként, hogy aki egyszer be-
megy a Nagyterembe és megtapasztalja a hangulatát,  
az vissza fog jönni.

HZs: Ön milyen módon vesz részt a fesztiválszervezés-
ben? Mi a konkrét feladata?

EJ: Az én feladatom a legkönnyebb: megtervezem 
a műsort, a fesztivál menetét, a gyakorlati szervezés 

„Sikerült 
bebizonyítani 
a klasszikus 
gitár létjogo-
sultságát”

Eötvös József (fotó: Raffay Zsófia)

Eötvös József gitárművész, a Vonós Tanszék vezetője rendkívül sokoldalú egyéniség. Koncertezik, zenét szerez, 
könyvet ír, fesztivált szervez, s még folytathatnám. Mindezek mellett a hazai gitárszakma helyzetéről is szó 
esett beszélgetésünkben.
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nagy részét pedig a feleségem végzi. Természetesen 
nem ennyire fekete-fehér a dolog, igyekszem segíteni 
neki, de ő az, aki két lábbal áll a földön. Az én felelős-
ségem a művészeti oldal.

A fesztivál úgy indult, hogy 2014-ben megrendeztük 
az I. Budapesti Nemzetközi Gitárversenyt, ami nagy 
sikerrel zárult. Mivel ez a verseny háromévente kerül 
megrendezésre, a köztes években rövid, színvonalas, 
nagy érdeklődésre számot tartó fesztiválokat szerve-
zünk. Jövőre ismét nemzetközi verseny lesz, a koráb-
binál még csábítóbb díjakkal: a magas pénzjutalmak 
mellett nemcsak európai, hanem Ázsiába is átnyúló 
koncertkörutat, valamint két mesterhangszert is kioszt 
a nemzetközi zsűri.

HZs: Az ön és felesége nevéhez fűződik két másik  
gitárfesztivál is.

EJ: Igen, az esztergomi és a balatonfüredi. Az Eszter-
gomi Nemzetközi Gitárfesztivál 1973-ban indult, ez 
volt az első ilyen rendezvény Európában. Fénykorában 
465-en ültek a résztvevőkből álló gitárzenekarban.  
A népszerűsége egyrészt abban rejlett, hogy ilyen mé-
retű gitáros rendezvény nem volt máshol a világon, 
másrészt pedig abban, hogy itt végre találkozhattak a 
kettéosztott Európa muzsikusai. Az alapító, Szendrey-
Karper László halála után én vettem át a művészeti 
vezetést, 2009-ben azonban rajtunk kívülálló okok 
miatt lehetetlenné vált a fesztivál további megszer-
vezése. Mivel ezt már korábban sejtettük, 2006-ban 
elindítottuk a Balatonfüredi Gitárfesztivált, ami egy 
évente megrendezésre kerülő, egyhetes nyári prog-
ram. Mesterkurzusokat és olyan előadásokat tartunk 
a diákoknak, amelyek nem csak gitárosokat érdekel-
nek, a tanároknak pedig akkreditált továbbképzéseket 
szervezünk. Két egymást követő évben rendeztünk két 
olyan eseményt is, amire az egész világ felfigyelt: két 
Guinness-rekordot is megdöntöttünk a világ leghosz-
szabb koncertjeivel. Először 192, majd a következő 
évben 216 órás szabadtéri hangversenyt tartottunk 
megállás nélkül. Közben pedig zajlott a fesztivál: dél-
előtt mesterkurzusok, délután előadások, esténként 
további koncertek.

HZs: Ön sok átiratot készít, a sort egy Bach-művel  
nyitotta. Mi inspirálta a Goldberg-variációk átdolgozá-
sára?

EJ: Gould. Glenn Gould második felvétele, amibe a mai 
napig szerelmes vagyok. Fantasztikus, ami ott megszó-
lal, nemcsak hangilag, hanem spirituálisan is. Szeret-
tem volna a saját bőrömön, saját ízületeimben érezni 
ezt a zenét. Az első néhány átírt részletet volt tanárom 
javaslatára bemutattam egy nemzetközi fesztiválon, 
ahol a kitörő siker és egy kiadó azonnali szerződése 
további, így már komollyá vált munkára sarkallt. Négy 
év átírói munka, valamint további hat év tanulási fo-
lyamat után született meg 1997-ben a CD-felvételem, 
mely a következő évben Japánban az év legjobb klasz-
szikus lemeze lett. Utána pedig jött a többi átirat: Cho-
pin, majd Brahms 21 magyar tánca, melyeket szintén 
én játszottam először szólógitáron.

Bachtól A Fúga művészetét is szerettem volna megszó-
laltatni a hangszeremen, ezért megkértem két hang-
szerkészítő mestert, hogy készítsen nekem két spe-
ciális, nyolchúros gitárt. Az egyik kvarttal feljebb volt 
hangolva, a két hangszer hangterjedelme tehát éppen 
lefedte a teljes művet. Így fel tudtam venni a sorozatot 
ún. multitrack recording technikával, vagyis úgy, hogy 
két-két szólamot játszottam egymásra. Egyébként ez a 
felvétel is világpremier, és az egyetlen lemezem, amit 
néha magam is szívesen meghallgatok.

HZs: Nemcsak CD-ket és kottákat jelentetett meg,  
hanem egy könyvet is.

EJ: A német kiadóm felkért, hogy a Bach-év alkalmából 
írjam át J. S. Bach lantműveit, amelyeket – itt megjegy-
zem – a zeneszerző valójában lantcsembalóra, tehát 
billentyűs hangszerre írt. Mivel ennek a sorozatnak 
rengeteg átirata létezik, nem lelkesedtem a feladatért, 
de végül elővettem a Neue Bach-Ausgabét. Valami 
azonban gyanús lett, ezért kértem kéziratmásolatokat 
a darabokból: kiderült, hogy az összkiadás sajnos tele 
van hibával. Nekiálltam tehát az átírásnak a kéziratok 
segítségével és a munka során rájöttem, hogy sokszor 
egészen másképp kellene bizonyos részleteket olvasni, 
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mint ahogy azt eddig értelmezték. Sokkal pontosab-
ban értettem Bach e műveinek struktúráját, és egé-
szen máshogy kezdtek megszólalni a szvitek a kezem 
alatt, mint korábban. Amikor befejeztem a munkát, 
interpretációs és a kézirattal összefüggő gondolata-
imról írtam hozzá egy előszót, amely végül 130 oldal 
lett. Akkoriban voltam doktorandusz Pozsonyban, így 
végül ez lett a disszertációm, majd 2006-ban a pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetem gondozásá-
ban meg is jelent könyv formájában Gondolatok J. S.  
Bach zenéjéről és lantműveinek előadásáról címmel. 
Ebből tanítom jelenleg a tanszaknak a historikus 
előadói gyakorlatot. Azóta megjelent a könyv angol  
kiadása, emellett most fordítják kínai nyelvre is.

HZs: Zeneszerzéssel is foglalkozik. Az átiratkészítés ins-
pirálta saját művek komponálására?

EJ: A zeneszerzés azóta foglalkoztat, amióta gyerekko-
romban hangszer került a kezembe. Nagyon érdekelt, 
hogyan lehet zenét írni, és ki is próbáltam. Több akkori 
művemet ma is játsszák a gyerekek a zeneiskolákban, 
például A békakirály lakodalma vagy az Egy bolha 
halálára című etűdöket. A weimari zeneművészeti 
főiskolán tanultam zeneszerzést, akkor kezdtem el a 
gitáron kívül más hangszerekre is írni, például fuvolá-
ra, kürtre és természetesen fagottra, hiszen még ze-
neiskolás koromban fagottoztam is egy ideig. Elsősor-
ban persze magamnak írok szólóműveket vagy gitáros 
kamarazenét. A nyár folyamán Németországban és 
Spanyolországban bemutatták az egyik gitárzenekari 
darabomat. Ezek voltak az első olyan nagy külföldi be-
mutatóim, melyeket nem én magam játszottam.

HZs: Milyen lehetőségei vannak ma Magyarországon 
egy fiatal gitárművésznek?

EJ: A magyarországi zeneiskolákban hatalmas a 
gitártanárhiány. A növendékeknek már évekkel a dip-
loma előtt megvan a helyük, ahova várják őket, van, 
aki már BA-s tanulmányai alatt is tanít. Ez Nyugat-Eu-
rópában is hasonlóképpen van, de mivel ott régebb 
óta folyik a felsőfokú oktatás, az állásokat be tudják 
tölteni. Amikor 2002-ben elindítottam a szakot a Ze-

neakadémián, mindenki gyanakodva figyelt minket, és 
jelezték, hogy nem is lesz minden évben felvételi a gi-
tártanszakon. Szerencsére azonban már az első évek-
ben remek eredményeket tettünk le az asztalra, kiváló 
növendékeim voltak. Az egyik első itteni tanítványom, 
a többszörös nemzetközi versenygyőztes, Junior Prima 
díjas Csáki András azóta mellettem tanít, mondhatom, 
hogy jelenleg ő a legsikeresebb magyar gitárművész.

HZs: Ön nemcsak a gitárzene terjesztésében és nép-
szerűsítésében elkötelezett, hanem a fiatalok támoga-
tásában is, hiszen van egy saját alapítványa.

EJ: Valóban, néhány éve megalapítottuk az Eötvös 
Zeneművészeti Tehetségsegítő Alapítványt, amelynek 
jelenleg húsz hangszer van a tulajdonában, ebből ti-
zennyolc olyan egyedi japán mesterhangszer, amin 
magam is játszom. A fiatal gitárosok pályázhatnak és 
játékukkal nyerhetik el egy-egy évi használatra ezeket 
a hangszereket. Cserébe évi tíz koncertet kell játsza-
niuk, amit maguk szerveznek meg. Ez évente kétszáz 
gitárkoncertet jelent Magyarországon, ami a fiatalok 
fejlődését is segíti és a hangszer népszerűsítésében 
is fontos szerepet játszik. Az elmúlt évben tizenhat 
versenygyőzelem és több lemezfelvétel is született 
ezekkel a gitárokkal, tehát nagyon inspiráló lehetőség 
a növendékek számára.

HZs: Mik a tervei a közeljövőre?

EJ: Hollós Máté éppen pár napja írt nekem levelet, 
hogy készen van a gitárversenyének második tétele. 
Tavaly Madarász Iván írt egy concertót, amit be is mu-
tattam a Magyar Rádióban, és ezen felbuzdulva kér-
tem fel Hollós Mátét a darab megírására. Hamarosan 
elmondhatjuk majd, hogy két magyar gitárverseny is 
létezik, ami nemzetközi viszonylatban nagy előrelépés 
számunkra.

Januárban pedig engem választottak a Vonós Tanszék 
vezetőjévé, ami váratlanul ért, de nagyon megtisztelő 
volt számomra a kollégáim bizalma. Igyekszem helyt-
állni és minél jobban segíteni a tanszéken tanító taná-
rok munkáját.




