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KÖSZÖNŐ

Köszönjük...
… mindenkinek, aki nem hagyta
az elmúlt három évben, hogy üres
oldalak maradjanak a Figaróban.
Jó érzés ennyi ember támogatását
érezve búcsúzni. Köszönjük:
Tóth Endre, hogy megalapítottad a
Figarót, és mindvégig rajta tartottad a szemed.
Handler András, hogy mindig,
minden körülmények közt ugyanolyan precizitással és igényességgel tördelted be a szövegeinket.
Herman Péter és Handler Bálint,
hogy bebizonyítottátok: mindenki
fotogén.
Széman Emese Rózsa, hogy magyarról magyarra fordítottál.
Chelemen Paula, hogy behoztad a
képzőművészetet egy zeneművészeti újságba.
Kristofori Ferenc, hogy a világhálón megsemmisíthetetlenné tetted az összes eddig megjelent
számot.
Ozsvárt Viktória, hogy hibátlanul kaptuk meg tőled az
összes Múltidézőt.
Bolyki Sára, hogy 2013
ősze óta fáradhatatlanul interjúvolod
nekünk az együtteseket.
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Eckhardt Fanni, hogy lelkesedésednek hála több rovatban is megjelentethettük az írásaidat.

Németh Zsombor, hogy bevállaltad a Figaro egyik legizgalmasabb
utóéletű kritikáját.

Uzsaly Bence, hogy a HÖK-ös írások és a sok-sok interjú után kitaláltad a három évünk leghasznosabb újítását, a Könyvtár rovatot.

Lakatos Zsuzsa és Benkő Minka,
hogy mindig fel tudtatok vidítani
minket az Ablakkal.

Vikukel Dániel, hogy az olvasmányos jazz-ajánlók mellett egy évre
a Portré vezetésére is vállalkoztál.
Hózsa Zsófia, hogy gyorsan, precízen oldottad meg még a lehetetlennek tűnő interjú-feladatokat is.

Burkus Boglárka és Békéssy Lili,
hogy a frissesség érdekében az
utolsó utáni pillanatban is lelkesen szállítottátok a híreket a
Figyelőbe.

TARTALOM
Nász Renáta, Varga Veronika és Dani Zsuzsanna, hogy rajtatok keresztül tájékoztathattunk minden hallgatót a Szenátus ügyeiről.

04

FIGYELŐ

06

AJÁNLÓ

07

KONCERTEK

08

ABLAK

10

MÚLTIDÉZŐ

Baqais Ádám, Bencsik Marcell, Bereczki Klaudia Vivien,
Bőke Gabriella, Déri Borbála, Dinya Dávid, Pálos Péter,
Samu Enikő, Sándor László és Szentes Anna, hogy változatos cikkeitekkel színesítettétek a Figarót.

12

BANDEMONDA

Hózsa Zsófiának és Merényi Péternek is csak azt tudjuk
kívánni, hogy legalább ekkora szerkesztői lajstromuk legyen, és hogy minimum annyi örömötök legyen az újságban, mint nekünk volt.

13

KÖNYVTÁR

14

BESZÁMOLÓ

16

MADÁRLÁTTA

19

VÁJTFÜL

24

PORTRÉ

Tatai Lilla és V. Szűcs Imola a népzenei ajánlókat; Kerner Mária és Tasnádi Réka az Ablakokat.
Barcsa Zsuzsanna, Bánki Berta, Biró Dániel,
Bokor Lilla, Elek Martin, Fedoszov Júlia, Gusztin
Rudolf, Handley Zsófia, Horváth Pál, Justin Laura,
Konkoly Csenge, Kovács Viktória, Könyves-Tóth
Zsuzsanna, Merényi Péter és Sziklai Sára Bíbor,
hogy kipróbáltátok magatokat a kritika műfajában; Kovács Sándor tanár úr, hogy lektorálta a
szárnybontogató írásokat.
Dorner Ottília, Gémesi Boglárka, Guncz Nóra, Hermann Szabolcs, Kecskés D. Vértesy Júlia, Lustyik
Ákos, Magyar Eszter, Nemes Réka, Osztrosits Eszter
és Weiszburg Zsuzsanna, hogy meséltetek a külföldi
tapasztalataitokról.

„Ho già finito.” (Figaro)
Belinszky Anna és Mona Dániel
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Főszerkesztők:
Belinszky Anna,
Mona Dániel
Felelős kiadó:
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Kiadványterv, tördelés:
Handler András
Olvasószerkesztő:
Széman Emese Rózsa

Szerkesztők:
Békéssy Lili (Figyelő)
Bolyki Sára (Bandemonda)
Eckhardt Fanni (Madárlátta)
Handler Bálint (Fotó)
Hózsa Zsófia (Portré)
Lakatos Zsuzsa (Ablak)
Mona Dániel (Vájtfül)
Ozsvárt Viktória (Múltidéző)
Uzsaly Bence (Könyvtár)
Lektor:
Kovács Sándor (Vájtfül)
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Hírek, versenyeredmények

Népzenei ajánló

A Zeneakadémia programjai

Nyissunk a zenén túli világra!

Elődeinkről kicsit másképp

A Várallyay Petra Trió

A Hangtárról

Bach mindenkinek

Theodora Raftis

Koncertkritikák

Interjú Tallér Zsófiával
2016. május-június | FIGARO
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FIGYELŐ
Mesterkurzusok a Zeneakadémián
Május első napjaiban több neves művész is tart mesterkurzust a Zeneakadémián: Michael Vaiman hegedűművész (május 4–6.), Rohmann Ditta csellóművész
(május 5–6.) és Dina Yoffe zongoraművész (május
4–6.) kurzusairól bővebb információ a Zeneakadémia
honlapján olvasható.

Zeneakadémista sikerek
a Beethoven-kadenciaversenyen
A Beethoven Budán 2016 fesztivál keretein belül első
ízben megrendezett kadenciaverseny mindhárom dobogós helyezését a Zeneakadémia jelenlegi és volt növendékei nyerték el. A pályázatokat egy héttagú zsűri
értékelte, tagjai Maros Miklós, Szakcsi-Lakatos Béla,
Malcolm Bilson, Baranyay László, Mácsai János, Bán
Teodóra és Katona Márta voltak.
Az első díjat Szüts Apor (BA II. zongora), a másodikat Kiss Péter (a Zeneakadémia kamarazene tanára),
a harmadikat pedig Mester Dávid (BA II. alkalmazott
zeneszerzés) nyerte el.

Tornyai Péter nyerte az idei
Generace Zeneszerző Versenyt
A cseh, lengyel, szlovák és magyar zsűri Tornyai Péter
doktorandusz zeneszerzőnek ítélte oda az első díjat
2016. március 17-én, Vonalak trapézban című művéért. Különdíjat nyert továbbá Dobos Dániel (BA II. zeneszerzés), Visions for viola solo and ensemble című
darabjával.

Belgorodi versenygyőzelmek
Az oroszországi Belgorodban 2016. március 14. és
20. között megrendezett VII. Harmonika Fesztiválról
Ernyei László növendékei hoztak el díjakat. A IV. kategóriában Pataki Ádám második, Keresztes Sándor
Kristóf pedig harmadik helyezést ért el. A díjon felül
mindketten szerepeltek a fesztivál gálakoncertjén is.
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A Zeneakadémia hallgatóinak sikerei a
Debreceni Rézfúvós és Ütőhangszeres
Versenyen
2016. március 20-án és 21-én rendezték meg a 39.
Rézfúvós, Ütőhangszeres Találkozót és Versenyt Debrecenben. Trombita kategóriában a második díjat Seidl
Dénes Mihály (tanára: Boldoczki Gábor), a különdíjat
Rónai Gábor (tanára: Kirsch János), a CD különdíjat
pedig Csány Imre (tanára: Boldoczki Gábor) nyerte
el. Kürt kategóriában az első helyezést Kovács Bence
(tanára: Magyari Imre), a második helyezést pedig
Képiró Bálint (tanára: Varga Zoltán) kapta. Harsona
kategóriában első díjat nyert Pap Gábor (tanára: Hőna
Gusztáv) és második díjat Czeilinger Norbert (tanára: Hőna Gusztáv). A tuba kategória harmadik díját
Schuller Helmut (tanára: Szabó László) vihette haza.

Sikerek a IX. Simándy József
Énekversenyen
Az énekverseny 136 indulója két kategóriában (mester- és alapképzésben résztvevők) mérhette össze
tudását. Az első kategória versenyzői közül az első
helyezett a vietnami születésű Ninh Duc Hoang Long
lett (tanára: Kiss B. Atilla), a második Theodora Raftis
(tanára: Meláth Andrea), a harmadik pedig Kiss Diána
(tanára: Nádor Magda), mindhárman egyetemünk
hallgatói.

Miranda Liu újabb versenygyőzelme
Az ohiói Lima szimfonikus zenekara Lima Symphony
Orchestra Young Artists Competition néven 56. alkalommal hirdette meg megmérettetését 17–26 éves
fiatal művészeknek, idén vonós és ének kategóriában.
A verseny junior szekciójának első díját a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem sokszoros versenygyőztese,
Miranda Liu (MA I.), Perényi Eszter növendéke nyerte
el, aki a döntőben Hubay Jenő Carmen-fantázia című
darabját játszotta.

FIGYELŐ
Két kiállítás nyílt Bartók születésének
135. évfordulóján

Tallér Zsófia és Várjon Dénes kapta a
Bartók–Pásztory-díjat

A zongorázó Bartók, illetve Bartók és kortársai címmel
nyílt kiállítás az MTA BTK Zenetudományi Intézetében
március 31-én. A megnyitó fővédnöke Áder János,
Magyarország köztársasági elnöke volt, beszédet mondott Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke, illetve Tallián Tibor, az MTA BTK Zenetudományi Intézet tudományos tanácsadója, egyetemünk tanára. A tárlatokat a készítők, Vikárius László, a Bartók
Archívum vezetője és Dalos Anna, a „Lendület” 20–21.
századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport vezetője, egyetemünk tanárai mutatták be.

A Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjat a zeneszerző második felesége, Pásztory Ditta zongoraművész végrendelete alapján 1984-ben hozták létre, az elismerés forrásául pedig a Bartók-életműből befolyó jogdíjak egy
része szolgál. A kitüntetést Pásztory Ditta akaratának
megfelelően azoknak az alkotó- és előadóművészeknek, illetve együtteseknek adományozza a Zeneakadémia szakmai zsűrije, akik munkásságukkal jelentősen
hozzájárultak a hazai zenei élet fejlődéséhez és Bartók
Béla szellemiségének megőrzéséhez. Idén a Zeneakadémia professzorai Tallér Zsófia zeneszerzőnek és
Várjon Dénes zongoraművésznek ítélték a Bartók–
Pásztory-díjat.

A Bartók-kiállítások egy évig tekinthetők meg, rendezésükben a Zeneakadémia jelenlegi és egykori zenetudós hallgatói is részt vettek.

Legyél Te is Dux!
Szívesen emlékszel vissza a gólyatábori élményeidre,
vagy kíváncsisággal hallgattad a lelkes beszámolókat?
Most itt az idő, hogy Te is Dux légy!
A tábor időpontja: 2016. július 14–17.
Helyszíne: Esztergomi Zeneiskola
További részletek hamarosan a plakátokon!

Miért gyere Dux-táborba?
• részed lehet sok-sok játékban,
mókában és kacagásban, de
csöndben, mély beszélgetésekben
és egymásra figyelésben is
• gólyatábor-szervezőként megtapasztalhatod, milyen hálásak a
gólyák, ha érzik, hogy törődnek
velük
• tagja lehetsz egy több mint
húszéves hagyományokkal rendelkező közösségnek, mely a tanév
folyamán is remek közös programokkal ápolja a kapcsolatot
• megtapasztalhatod mindazt,
amiről a Duxok a kisfilmben
beszélnek: bit.do/dux

2016. május-június | FIGARO
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AJÁNLÓ

Öt nap népzene
Jó hír a hagyomány azon szerelmeseinek, akik
felkerekednek idén a csíksomlyói búcsúra, hogy
a Fonó ötnapos rendezvényére éppen vissza fognak érni. A Zeneház által immár hatodjára megrendezett fővárosi folkünnep – Folk delicatess a
városban – idén ugyanis éppen május 18-án veszi kezdetét, és 22-ig tart. A rendezvénysorozat
változatos programokat kínál három helyszínen:
a Fonó Budai Zeneházban, a Kobuci Kertben, valamint a Várkert Bazárban. A fesztivált gálaműsor nyitja adatközlők részvételével, majd táncház következik, melyen a Magyarpalatkai Banda
húzza a talpalávalót. Az eseménysorozat további
programjai között találunk lemezbemutató koncertet Bogdán Róbert gitárművésszel, táncházat
cigánybanda részvételével, moldvai és vonós
táncházat egymás mellett, de meghallgathatjuk
az Akadémista csillagok koncertjét, valamint az
Amadinda és a Muzsikás együttes műsorát is.
21-én a gyermekeké lesz a Várkert Bazár: a Híres
betyárok című mesélős-éneklős előadás után a
Fölszállott a páva gyermek-tehetségkutató műsor győztesei lépnek fel. Apropó, mese: az utolsó
nap estéjén Berecz Andrásé, a „nemzet mesélőjéé” lesz a Fonóban a főszerep. Előadásának
címe Hazakísérlek – vélhetően ugyanilyen című
gyergyói népzenekiadványának dalaival lép fel.
Ha pedig már Székelyföld: július első hétvégéjén
ezen a nyáron is lesz Ezer székely leány napja
Csíksomlyón. Emellett számos népzenei tábor
várja a folklór szerelmeseit, nemcsak a már
említett Gyergyóban, hanem szinte valamennyi
tájegységen, változatos korosztályi feltételekkel.
Ezekről bővebben itt olvashattok: folkradio.hu/
naptar/nyari_taborok
Mindenkinek jó táborozást kíván:
V. Szűcs Imola
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Berecz András
(forrás: kecskemetitv.hu)

KONCERTEK

MÁJUS
MÁJUS 3.

19:00

MÁJUS 7.

11:00

A tehetség kötelez: Kállai Vonósnégyes
Solti Terem
Liszt Múzeum – Matinékoncert:
Daniele Lazzari (gitár)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

MÁJUS 7.

Akusztikus, autentikus – A táncház napja
Nagyterem

19:30

MÁJUS 9.

19:00

MÁJUS 10.

19:00

MÁJUS 14.

11:00

Új Liszt Ferenc Kamarakórus
Solti Terem
Áriavizsga
Nagyterem

Liszt Múzeum – Az időszaki
kiállításhoz kapcsolódó matinékoncert:
Lajkó István (zongora)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

MÁJUS 18.

19:30

MÁJUS 21.

11:00

MÁJUS 25.

19:30

MÁJUS 28.

11:00

A zenekar mesterei: Rácz Zoltán és a
Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara
Nagyterem
Liszt Múzeum – Matinékoncert:
A vonós tanszék növendékeinek
kamarakoncertje
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem
Ének karnyújtásnyira:
Meláth Andrea és Dráfi Kálmán
Nagyterem
Liszt Múzeum – Matinékoncert:
Ábrahám Márta (hegedű)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

JÚNIUS
JÚNIUS 4.

11:00

JÚNIUS 12.

19:00

JÚNIUS 11.

11:00

JÚNIUS 18.

11:00

Liszt Múzeum – Matinékoncert:
Szokolay Ádám Zsolt (zongora)
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem
Liszt Múzeum – Matinékoncert:
Semmelweis Vonósnégyes
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

Jazz itt! BG 5 – Bille Gergő Quintet
feat. Borbély Mihály
Solti Terem
Liszt Múzeum – Matinékoncert:
A koreai Liszt verseny győztese
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem
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ABLAK
A jó hír az, hogy hamarosan év vége. A rossz hír, hogy még mindig nem tiltották be a vizsgaidőszakot. De ez a
néhány hét már fél lábon is kibírható, ha az ember az ezután következő több hónapos szabad életre gondol.
Következzen néhány ötlet a vizsgaidőszakos stressz levezetésére, illetve a vakációs hetek feltűnően sok szabadnapjának kiszínezésére. Mindenkinek élménydús nyarat kívánunk!

„Mintha lánynak lenni a legszebb
dolog lenne a világon.”
Előző hónap végén került sor Grecsó Krisztián
legújabb könyvének bemutatójára. A Jelmezbál címet viselő regény egy bűnügyi történettel indul, amelyből lassan egy családregény
mozaikdarabkái bomlanak ki. Grecsó Krisztián
könyveiben visszatérő tematika a családi élet
bonyodalmainak, titkainak és féltve őrzött
emlékeinek kavalkádja. Előző regényeiben
csalóka visszaemlékezésektől a nagymama
naplójából kiemelt mondatokig számos múltidéző eljárással találkozhat az olvasó. A Jelmezbál talányos története az 1960-as években kezdődik, amikor egy faluban két lány
holttestére bukkannak. Egy harmadik mellettük még életben van, de mire az orvos kiér, a
sebesült lány eltűnik. Az igazság az esetről évtizedekkel később kezd felszínre törni, amikor
az eltűnt lány egykori szerelme egy különös
találkozás folytán rájön az igazságra. Grecsó
Krisztián új könyvének főszereplői nők. Unokák, nagymamák, asszonyok, akik mindan�nyian keresnek valamit az életben. Elköltözés
és visszatérés, szerelem és árulás, hit és féltékenység tölti ki mindennapjaikat. Történeteik
a regény egy-egy fejezetében rajzolódnak ki,
mintha mindegyik fejezet más-más családtag
vagy szomszéd életéről szólna. Az utak azonban előbb-utóbb keresztezik egymást, a térben és időben szétszóródott darabkákból pedig egyszer csak összeáll maga a cselekmény.
„El kell felejteni az életet, akkor lehet tovább
élni.” – jelenti ki az egyik szereplő a könyvben.
Az elfelejtett életek mozaikdarabkáit pedig
érdemes összegyűjteni, abból lehet regényt
írni – tehetné hozzá Grecsó Krisztián.
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Alakváltozások
A nyári forró napokban az emberek hajlamosak tömegesen
megrohamozni minden helyet, ahol hűvösebb időben reménykedhetnek. Ilyen szempontból is tökéletes helyszínnek
bizonyul a Magyar Nemzeti Galéria áprilisban nyílt új időszaki
kiállítása. Természetesen nem a kellemes hőmérsékletért éri
meg a leginkább ellátogatni ide július 31-ig. Sokkal kecsegtetőbb élményeket ígér az a Picasso alkotásaiból összeállított
tárlat, amelyet a párizsi Musée National Picassóval együttműködésben mutat be az intézmény. A kiállításra ellátogatók a
művész több mint hét évtizedet átölelő életművének minden
periódusából láthatnak majd festményeket, rajzokat és szobrokat. A mintegy száz műalkotást felvonultató tárlat kiemelt
témaként kezeli az emberi alak megformálásának folyamatos
változását. A művész különböző alkotói korszakaiban mindig

ABLAK
is „központi szerepet játszott az ember, legyen szó a
nőről, az érző és szenvedélyes emberről, a gondolkodóról, a művészről, a társadalmi-politikai szereplőről
vagy a sztárok világának tagjáról. Az emberi alak
megformálásának változásaiban Picasso művészetének lényege tárul fel: a folyamatos formai megújulás”
– olvasható az MNG honlapján. A kiállítás igazi európai kultúrgyűjtemény – a benne szereplő műalkotások
legnagyobb része a párizsi gyűjteményből érkezett,
de szerepelnek művek jeruzsálemi, baseli, berni,
moszkvai és stuttgarti múzeumokból is.
Lakatos Zsuzsa

Kislányom, Anne Frank

gyermeke naplóját első ízben olvasó apa nézőpontját
választja, mégis elsősorban a lányt ismerhetjük meg
rajta keresztül. A napló alapvető életigenlése és hétköznapisága szívmelengető, ugyanakkor a végkifejlet
ismeretében gyomorba vágó is. A tizenéves élet tipikus momentumaiba folyamatosan belevág egy-egy
nesz, lépések zaja, felszűrődő beszédfoszlányok, amikor pár pillanatig, percig vagy akár óráig nem tudhatja a család, másodpercek vagy évek állnak még rendelkezésükre. A Kislányom, Anne Frank azonban egy
egészen másik életet is elénk tár: a megsemmisült,
mindenét elvesztett férfiét. Otto Frank így fogalmaz
a háború utáni létezésről: „Ők elpusztultak, mi megmaradtunk. Az áldozatkész Miep, közös barátnőnk,
védangyalunk… meg én. A túlélők. De vajon túlél-

„Nyolcunkat itt a Hátsó traktusban egy darabka kék égnek
képzelem, melyet komor, fekete
viharfelhők vesznek körül. És ez
a körbefogott darabka kékség,
ahol élünk, egyelőre még biztonságos, de a közelgő veszedelmek
felhőgyűrűje egyre szorosabban bekerít minket. (…) Nézünk
mindnyájan lefelé, ahol az emberek egymással harcolnak, nézünk fölfelé, ahonnan nyugalom
és szépség árad, de se föl, se le
nem juthatunk, egy nagy, sötét
kolosszus állja utunkat.”
Anne Frank tizenhárom évesen kezdte el írni híres
naplóját, melyen keresztül azóta világszerte milliók
ismerkedhettek meg a bujdosás pszichológiájával első
kézből. A család két éven keresztül rejtőzködött, míg
végül 1944-ben elhurcolták őket. Az egyetlen túlélő
Anne apja, Otto Frank volt, a kislány naplóját ő kapta meg Miep Giestől, bújtatójuktól a háború után.
Számos feldolgozása született a történetnek, a Budapest Táncszínház azonban egy kevésbé kézenfekvő
lehetőséghez nyúl: eltáncolják mindazt, ami két éven
keresztül egy pár négyzetméteres területen nyolc
ember között zajlott. Az előadás a nemrég elhunyt

tük-e. Élünk tovább, összekuporodva, hogy minek és
hogyan azt még nem tudjuk. Mi voltam én azelőtt?
Férj, apa. És mi vagyok ma? Senki és semmi. (…) Vis�szatértem egy világba, mely fáradt, megszégyenült
és üres. Olyan, akár egy megvert kutya, vagy egy
sarokba dobott könyv. Semmi sem köt már ehhez az
élethez… talán csak Anne naplója. A napló.” Földi Béla
koreográfiáját május 11-én, szerdán este 7-kor lehet
megnézni a MOM Kulturális Központban.
Benkő Minka
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MÚLTIDÉZŐ
„Csak levélből ismerem az anyját, és írásban nem
megoldható az ilyesmi.”
A szerelmi ügyek után az alkohollal kapcsolatos évődés sem maradhat ki a mókás történetek sorából.
Ferencsik János többször vendégeskedett a Kodályházaspárnál, és alkalmanként az alkoholfogyasztásra vonatkozó csipkelődésekben részesült. Egyszer
uzsonnára volt hivatalos, mikor megérkezett, az asztalon tea volt és sütemény. Kodály ekkor ránézett
feleségére, és így szólt:
– Emma! Hol a rum? Nem látod, hogy Ferencsik van
itt?
Egy másik alkalommal a neves karmester Angliába
indult, és Kodálytól persze megkapta az útravalót:
– Aztán vigyázzon, ne igyék nagyon sok gint, mert
Beecham is abba halt bele!
Ferencsik megnyugtatta a mestert, hogy ő soha nem
iszik gint. Csak whiskyt.
Chelemen Paula karikatúrája
Eljött hát ez a pillanat: búcsút veszek immár három
éve vezetett kedves rovatomtól, a Múltidézőtől. Mi
is lehetne stílszerűbb elköszönés, mint megidézni a
Múltidéző múltját? Nem is annyira „best of” válogatást szándékozom most átnyújtani a kedves Olvasónak, inkább csak a teljesség igénye nélkül szeretnék
feleleveníteni néhány anekdotát a Múltidéző színes
történetéből.
Ozsvárt Viktória
Az első anekdota szóljon intézményünk névadójáról.
Liszt Ferenc mindannyiunk számára példamutató eleganciával szerelte le a kellemetlenkedő pletykákat. Sokáig makacsul tartotta magát a nézet, hogy a világjáró
zongoravirtuóznak több házasságon kívüli gyermeke is
van, és ezek közül az egyik Franz Servais – ha vetünk
egy pillantást a róla fennmaradt képi ábrázolásokra,
a hajviselet hasonlósága mindenképpen feltűnő. Liszt
a maga elmés módján utasította vissza a feltételezett
apaságot:
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Maradjunk még egy kicsit a karmestereknél. Lukács
Ervin kezdetben orvosnak tanult. Mikor elhatározta,
hogy zenész lesz, nem akarták elengedni az orvosi
pályáról. Hiábavalóak voltak Zathureczky Ede beadványai, a minisztériumban hajthatatlannak tűntek.
Lukács Ervin nem adta föl, kéthetente fölkereste a miniszterhelyettest. Fél éven keresztül mindig visszatért.
Nyár elején történt, a szokásos módon bejelentette
magát a titkárnőnek. Néhány perc múlva vérvörös fejjel rontott ki az ajtón a miniszterhelyettes: „Hol van az
a papír? Tudja mit? Aláírom, csak tűnjön már innen,
mert meg lehet bolondulni magától!” Így sikerült mentesülnie Lukács Ervinnek az orvosi munka alól.
Olykor a könnyedebb műfajok világába is kitekintettünk, operettszerzők életének jeles eseményeiből
szemezgettünk. Kálmán Imre édesapja a Bajadér című
operett előadása után megkérdezte fiát:
– Gratulált neked a Lehár?
– Képzeld, nem.
– Akkor biztosan sikered volt – mosolyodott el elégedetten az apa.

MÚLTIDÉZŐ
Régi idők zeneakadémiai vizsgáit nem egyszer idéztük meg rovatunkban. Egy ilyen zeneszerzővizsgán a
zeneszerző-növendékek háromszólamú invenciókat
mutattak be vizsgakompozícióként, az előadásban
a hangszeres hallgatók működtek közre. A vizsgán
Weiner Leó volt az elnök, a bizottság további tagjai
pedig a két zeneszerzés-tanár, Siklós Albert és Kodály
Zoltán. Banda Ede a vizsgán közreműködőként volt
jelen. A zeneszerző-növendékeknek először összhangzattanból kellett vizsgázniuk, ki kellett menni a
zongorához, és diktálás után játszani. Természetesen az izgalmak hatására elkezdődött a melléütések,
figyelmetlen tévedések sorozata. Weiner méregbe
gurult, és hirtelenjében fölszólította Banda Edét, akit
kamarazene óráiról jól ismert, hogy javítsa ki az elhangzott hibákat – csak épp az az apróság kerülte el
a figyelmét, hogy nem zeneszerző-növendéket kérdez.
Míg Banda a nehéz feladványokon törte a fejét, Siklós és Kodály tanakodni kezdtek, vajon kinél tanulhat
ez a fiú. Hosszas tanakodás után végül rájöttek, hogy
nem is zeneszerző, és odasúgták Weinernek, hogy
talán mégiscsak jobb volna, ha zeneszerző-növendékeket kérdezne. Weiner ekkor Bandának szegezte a
kérdést:
– Mondja, maga mit keres itt?
– Tanár úr kérem, én a háromszólamú invenciókat jöttem játszani csellón.
– Hát miért nem mondta ezt rögtön?
Kodály Zoltán legendásan szellemes megjegyzéseinek
is emléket állítottunk. Doráti Antal egyik elbírálásra
beadott kompozíciója alá az ifjú szerző az alábbiakat
írta: „Ez a darab előadható magas és mély fekvésű
hangon egyaránt.” Mikor Kodály kijavítva visszaadta a
kottát, Doráti a következő megjegyzést találta a saját

könyve, a Palestrinastil med saarligt handblick pas
dissonansbehandligen volt. Somogyi szabadkozott:
hiszen ő nem is tud dánul. De Kodály nem tűrt ellentmondást:
– Azt hiszi, hogy én tudok? Mégis elolvastam és megértettem.
És végezetül egy történet az iskolai képzés végéről.
Solti György közelről tapasztalta az Akadémián folyó
koncentrált zenei képzés hátrányait: nem-zenei tudásának gyarapítása egy idő után elmaradt az elvárt
mennyiségtől. A legtöbb tárgyból magántanuló volt,
és bár gyorsan tanult, hosszútávon mégiscsak éreztette hatását a kényszer hiánya, és a megmérettetések
rendszertelensége. De ezt elnézték neki az iskolában,
mert az intézményi koncerteken mindig ő volt a zongorakísérő. Tizenhét évesen, hivatalos iskolai képzésének végén mégis így szólt hozzá az egyik vizsgáztatója:
– Átengedünk, hogy veled és magunkkal is jót tegyünk.
Mi sem akarjuk, hogy visszagyere.
Berlász Melinda: Weiner Leó és tanítványai: Emlékeink
Weiner Leóról.
Budapest: Rózsavölgyi és társa, 2003.
Doráti Antal: Egy élet muzsikája.
Budapest: Zeneműkiadó, 1981.
Márkus János: Muzsikusanekdoták.
Budapest: Rózsavölgyi és társa, 2009.
Bónis Ferenc (szerk.): Így láttuk Kodályt.
Budapest: Zeneműkiadó, 1979.
Sir Georg Solti: Emlékeim.

jegyzete alatt: „Ez azt jelenti: egyiken sem.”

Budapest: Seneca Kiadó, 1998.

Szintén Kodály osztályában történt meg az alábbi eset.
Somogyi László, a későbbi dirigens a Zeneakadémián
Kodály zeneszerzés-osztályába járt. Egy alkalommal a
tanár úrtól egy könyvet kapott, melyről be kellett számolnia. Igen ám, de ez a könyv Knud Jeppesen akkoriban még csak az eredeti dán kiadásban hozzáférhető

Várkonyi Judit: A Maestro. Lukács Ervin emlékezik.
Budapest: Európa Könyvkiadó, 2009.
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BANDEMONDA

Harmónia az aszimmetriában
Várallyay Petra régóta szeretett volna egy triót, de
sokáig nem talált két olyan embert, akivel igazán
egy húron tudott volna pendülni. Aztán különböző
formációkban játszva megismerte a basszusgitáros
Berta Zalánt és a dobos Szikora Balázst, és mindhármukban megfogalmazódott, hogy szívesen játszanának együtt. Hamar kiderült, hogy nagyon jól működik ez a felállás, így született meg 2014 júniusában a
Várallyay Petra Trió.
Petra az együttes névadója, a feldolgozások hangszerelője, és a repertoár nagy részét kitevő saját számokat
is ő írja. Főként zongorán játszik, de hegedül és énekel
is. Nagyot tévednénk azonban, ha ez alapján azt gondolnánk, hogy a két fiúból álló ritmusszekció háttérbe
szorul, és a trió Petra szólisztikus teljesítményére épül.
A basszusgitár például kifejezetten sokszor kap kiemelt
szerepet, és általában a témákban, hangszerelésekben
és a szólók arányaiban is tetten érhető a szándék, ami
a zenészek egyenrangúságára irányul.
Petráék zenéje a jazzben gyökerezik, de bővelkedik
népzenei, klasszikus és rock-hatásokban is. Igazi eklektikus kavalkád. A hangzásra jellemző a modális harmóniavilág és a markáns ritmika, előszeretettel játszanak
aszimmetrikus lüktetésekben. Szívesen kísérleteznek
a hangszínekkel: elektromos effektek használatával,
vagy éppen a hangszerek szokatlan módon való megszólaltatásával hoznak létre különleges, olykor meghökkentő hanghatásokat.
Jellemző rájuk a sok síkon megjelenő kontrasztosság.
Nem riadnak vissza a dinamikai és érzelmi szélsőségektől, különböző karakterek ütköztetésétől. A kontrasztok a számok felépítésében, a kötött és szabad
részek váltakozásában is megjelennek. A legapróbb
részletekig precízen kidolgozott szakaszok és a (nem
ritkán teljesen szabad) improvizációk váltakozását a
gondosan megkomponált forma tartja egységben.
Mindemellett a színpadon arra törekszenek, hogy a zenében mindig az adott pillanatra reagáljanak, az előre
rögzített elemeket is a nagy elődöktől látott lenyűgöző lazasággal és nagyvonalúsággal szeretnék kezelni.
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Várallyay Petra Trió
Együttjátékuk biztonságát megalapozza, hogy nemcsak a zenében ismerik jól a másikat, de emberileg is
nagyon közel állnak egymáshoz.
Az együttes 2014-ben a CAFe Budapest fesztiválon debütált, és rögtön meghívást is kaptak a 2015-ös Müpa
Jazz Showcase-re. Játszottak már Budapest számos
ismert koncerthelyszínén, például a Szimplában, a
Fészekben, a Fonóban és a Jókai Klubban. 2015-ben
koncerteztek a Debreceni Bor- és Jazznapokon, a Hello
Wood fesztiválon, valamint a pécsi E78-ban a Syrius
Legacy előzenekaraként.
2015 májusában a marosvásárhelyi StudJazzFest versenyprogramjában az együttes a legjobb zenésznek
(sic!) járó díjat vehette át. A zsűri ezzel egyrészt Petra
kategóriákon átívelő, zeneszerzőként, zongoristaként,
hegedűsként és énekesként nyújtott teljesítményét
emelte ki, másrészt azt a fentebb említett egységet
ismerte el, ami a három muzsikus játékát jellemzi.
A Várallyay Petra Trió idén a Szimpla Lemming Programban induló több mint 160 együttesből a legjobb
tizenkettő közé jutott, a döntőben lapzártánk után
játszanak majd. Nyáron többek között a székesfehérvári Alba Regia Fesztiválon és a Csíkszereda Jazzfesztiválon koncerteznek, emellett egy kislemez felvételét
is tervezik.
Bolyki Sára

KÖNYVTÁR

A könyvtár „hangos” része
Azt már megszokhattuk, hogy a Zeneakadémián a
könyvtárba inkább kottáért megyünk, és ritkábban
könyvért. Az is köztudott többé-kevésbé, hogy bár
életünket a hangkeltéssel járó tevékenységeknek
szenteljük, a könyvtárban lehetőség szerint csendben kell lennünk. De vajon hányan tudják, hogy van a
könyvtárnak olyan része, ahol a könyvek és a kották
helyett hangok találhatók? Bizony, van! Ez a Hangtár,
a Régi Zeneakadémia második emeletén.

nemigen tartunk otthon lejátszó eszközt. A Hangtárban természetesen ezek is lejátszhatók. Ide került a
Semmelweis utcából kb. 12 000 hanglemez, melyeket
még csak cédulakatalógusban lehet keresni, és csak
nemrég kezdődött a digitalizálásuk. Érdemes belegondolni, hány nagyszerű koncert, mennyi önmagában is
tanulmányként hasznosítható zenei anyag várja itt az
ifjú zenészeket, hogy meghallgatván ötletet merítsenek belőle.

Egy mai zenésznövendéket ez a hír önmagában bizonyára nem hoz lázba, hiszen ha ott a YouTube, meg a
Naxos, akkor minek menjünk könyvtárba zenét hallgatni?! Pont azért, amiért könyvtárba megyünk urtext
kottáért, és nem az imslp-ről töltögetünk, főleg, ha
versenyre, vagy próbajátékra készülünk. Felvételek
terén viszont az internet világában kénytelen-kelletlen
beérjük azzal, ami néhány kattintással elérhető, hiszen
ez igen nagy anyag, és sok jó felvétel így is megszerezhető. De miért mondanánk le emiatt a könyvtári
Hangtárról?

Van még egy érdekes funkciója a Hangtárnak. Itt nemcsak meglévő felvételeket lehet kölcsönözni, hanem
hozott anyagot is lehet hallgatni, vagy éppen digitalizálni. A régi típusú gramofonlemeztől a modern
technikáig minden megtalálható, és mindezen formátumok között még átjárás is van! Sőt, adott esetben
az internetről is menthetünk le zenéket az adathordozóra úgy, hogy a letöltés során a felvétel jogilag „megtisztul”, és az olvasó legálisan jut hozzá a Hangtáron
keresztül. Akinek ilyesmire van szüksége, keresse fel
bátran a Hangtárat! Ezt a Központi Könyvtárhoz hasonlóan minden hétköznap megteheti 9-től 18 óráig
(szombatonként csak a Liszt Ferenc téri könyvtár tart
nyitva).

Hogy mi minden található itt, arról Pór Bélával, a hangtár vezetőjével beszélgettem. Béla eredeti végzettsége
szerint hangmérnök, kollégája, Horváth Katalin pedig
könyvtáros, így ketten együtt mindent tudnak, ami a
hangrögzítés technikai, keresési, rendszerezési területén az olvasók hasznára lehet.
A Hangtárban nagyjából 10 000 CD közül válogathatunk, melyekkel egészen 1910-ig visszamehetünk az
időben, hiszen a legrégebbi CD-n lévő felvételek akkor
készültek. Persze ekkor még nem CD-re, de a digitalizálás folyamatosan halad, így sok mindent ebben a
formában is meghallgathatunk az archív felvételek
közül. Ha nemcsak hallani, hanem látni is szeretnénk,
750 DVD-t kínál a Hangtár.
De nem csak digitális adathordozók léteznek! Aki barangolt már nagyobb mennyiségű bakelit lemez vagy
magnókazetta között, talán megsejtette azt az érzést,
hogy valami ismeretlen, csodálatos világ lapul itt. A 20.
század első kétharmadának felvételei ugyanis jobbára ilyen adathordozókon érhetők el, de ezekhez már

Remélem, többen kedvet kaptak ahhoz, hogy ellátogassanak erre a különleges és kevéssé ismert szigetre. Diákéveink alatt a Zeneakadémia az otthonunk, és
mint hallgatók, ingyen használhatjuk Közép-Európa
legnagyobb zenei gyűjteményét. A könyvtárosok igyekeznek mindenkinek egyéni segítséget nyújtani abban,
hogy ilyen módon is személyes ismeretséget köthessenek a nagy zeneszerzőkkel, előadókkal, a zenetörténet
elfelejtett alakjaival – a nagy zenei világgal. Megfelelő
szorgalommal és nyitottsággal a könyvtár helyszínein
még sokszínűbbé tehetjük zenei tanulmányainkat. És
mint a jó dolgok általában, ez sem kényszer, csak lehetőség – mindazoknak, akik élnek vele.
Uzsaly Bence
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BESZÁMOLÓ

Budapest, erős szél – de Bach
még mindig tart
Március harmadik hétvégéjén Budapest belvárosa és
a Fővárosi Állat- és Növénykert megtelt Bach zenéjével. Szombaton öt kültéri helyszínen és három templomban, vasárnap pedig az Állatkert két különböző
pontján hallhatták az érdeklődők a barokk zeneszerző szóló-, kamara- és kórusműveit. A Bach mindenkinek programot második alkalommal rendezte meg
Budapesten a Zeneakadémia Doktorandusz Önkormányzata.
2010-ben egy amerikai csellista, Dale Handerson, Bach
születésnapjának tiszteletére New York aluljáróiban
szólaltatta meg a zeneszerző csellószvitjeit, megteremtve ezzel a Bach in the Subways (magyar változatban Bach mindenkinek) koncerteket, amelyek mára
világhírűvé váltak. A több tucat ország több mint száz
városában megvalósuló program fő célja, hogy Bachot
megismertessék az utca emberével is. Idén annyi fellépni vágyó jelentkezője volt a budapesti eseménynek,
hogy a tavaly még egynapos programot két napra kellett bővíteni, közel 70 koncertnek időt és helyet biztosítva.
A szervezőcsapattal arra törekedtünk, hogy a lehető legváltozatosabban, az adott helyszín akusztikai
adottságait és a hangszeres apparátust figyelembe
véve alakítsuk ki a különböző állomások programjait.
Az összehangoltság érdekében minden helyszínnek
külön felelőse volt. Az eseményhez közeledve egyre
jobban összecsiszolódott a szervezőcsapat – épp ezért
úgy éreztem, hogy szervezőtársaim gondolatait összegyűjtve tudom a leghitelesebben bemutatni a hétvége
eseményeit.
Először Kovács Zalán, az LFZE DÖK elnökének, a program főszervezőjének szavait idézném. „A Bach mindenkinek számos tekintetben különleges esemény.
Ezek közül egyet, talán a legfontosabbat kiemelve
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fotó: Kovács Zalán
arra a bachi kultúra és klasszikus zene iránti alázatra
hívom fel a figyelmet, amellyel számos zenész, művész
rendelkezik. A koncerttermekből kilépve a zeneiskolásoktól a Kossuth-díjas nagyságainkig sok száz fellépő
vállalta a nem megszokott körülmények között is ingyen az előadást azért, hogy a mester születésnapjára
negyven órányi Bach-zenével készülhessen Budapest.
Ezúton is köszönöm az áldozatos munkát minden közreműködőnek, szervezőtársaimnak és a partnerintézményeknek.”
Mivel idén Bach születésnapja közel volt a húsvéti
ünnepekhez, március 19-én a Deák téri nyitóesemény a Lutheránia együtteseinek (művészeti vezető
és karmester: Kamp Salamon) János-passió főpróbája volt, amely sok érdeklődőt vonzott az evangélikus
templomba. A templom előtti téren kialakított színpad
adott helyet napközben a félórás koncerteknek, amelyek egészen a Szent István téri közös koráléneklésig
tartottak. Sipos Somával ketten vállaltuk a helyszín
irányítását, a konferálás feladatát is ellátva. A sokszínű
műsornak még az igencsak heves és hűvös szél sem állta az útját: az érdeklődők ezen a helyszínen hallhatták
Bachot népzenei köntösben a Góbé zenekar jóvoltából, de a változatosságot tovább növelte a Bach&Tangó
produkció is, amelyben egy profi táncospár a zeneszerző darabjaira, élőzenei kísérettel (Rohmann Ditta
és Ittzés Gergely játékára) adta elő koreográfiáját.

BESZÁMOLÓ
Az arra járók ezen kívül hallgathattak hegedűt, zongorát, ének triót, találkozhattak a Fischer Annie Zeneiskola diákjaival, és elhangzottak rézfúvós együttesre
áthangszerelt korálok is. A koncertek koordinálása
mellett a hétvégén zongorakísérőként léptem fel és
vezényeltem is – nagy élmény volt látni és érezni a
járókelők és érdeklődők klasszikus zene iránti lelkesedését.
Tóth-Vajna Zsombor így foglalta össze a szombati nap
eseményeit: „Az Astoriánál Bach kedvelt billentyűs
hangszerei közül a csembalóé volt a főszerep, amit az
érdeklődők szólóban és kamaramuzsika részeként is
hallhattak időnként rögtönzött hangszerbemutatóval,
Konta Noémi és jómagam vezetésével. A csembaló
mellett harmonika-, pánsíp-, cselló- és barokk fuvolajátékosok is bizonyították, hogy Bach zenéje annyira
univerzális, hogy bármilyen hangszeren keresztül el
tudja juttatni a muzsika üzenetét a hallgatósághoz.”
„Az előkészületeket is nagy érdeklődés övezte, a kedves járókelők szívesen álltak meg beszélgetni, nézelődni, saját zenei kötődésükről, élményeikről mesélni, és
aztán zenét hallgatni. Már a délelőtti minikoncertek
alatt jó hangulat alakult ki, a hallgatóságból jó páran
bekapcsolódtak a Ward Mária Iskola beszélgetős tanár-diák csembalókoncertjébe, és olykor még tartották
is a kottát némelyik fellépőnek, ha a szél le akarta fújni. Sokan lelkesen hallgatták a koncerteket órákon keresztül, beszélgettek és kérdeztek a fellépőktől. A délutáni koncerteken pedig igazán nagy tömeg hallgatta
Rohmann Ditta, a Zeneakadémia doktoranduszai vagy
a Flautett együttes játékát. Nem tudok mindenkit külön megemlíteni, de minden fellépőről elmondhatom,
hogy egytől-egyig ihletett produkciót nyújtottak, és
valamennyiükön érezni lehetett, hogy szívügyük Bach
és a klasszikus zene terjesztése, ami úgy érzem, ezen
a napon biztosan célba is jutott.” – fűzte hozzá Konta
Noémi, a helyszín másik felelőse.
A Fővám téri vásárcsarnokban a tavalyihoz hasonlóan
idén is egy, a helyszínre szállított zongora segítségével
szólaltak meg Bach szóló- és kamaraművei. A helyszín felelőse és a vasárnapi, állatkerti helyszín egyik

fő koordinátora, Pintér Kata a következőképpen osztotta meg élményeit: „A Bach mindenkinek program
számomra szervezőként és fellépőként egyaránt nagy
kihívás volt. Mindenre tökéletesen oda kellett figyelni, hogy a lehető leggördülékenyebben menjenek a
programok egymásután. Mindemellett pedig a szóló
oboajátékra vagy kamaraszereplésre is éppúgy kellett
készülni, mint bármely más fellépés alkalmával. Izgalmasan néztem az állatkerti nap elé, hiszen azt gondolom, ilyen extrém környezetben még sosem szerveztek
Bach-napot. Jó érzés volt látni a sok érdeklődő embert,
ugyanakkor nem volt zavaró a mozgolódás, a járókelők cserélődése vagy a Varázshegy koncerthelyszínén,
a Csillagtérbe be-beszűrődő zsivaj sem. Ahogy hallgattak minket, én is kicsit át tudtam szellemülni, játék
közben feltöltődtem a folytatásra. Ezek után számomra már csak az koronázta meg a napot, mikor délután
megérkezett a Budapesti Énekes Iskola a sok zenét szerető kisgyermekkel. Igazán megható volt látni, ahogy
szívből, örömmel énekeltek”.
A Kálvin téren az orgonáé volt a főszerep. Lássuk, hogyan vélekedett erről a helyszín felelőse, Sárosi Dániel:
„A Kálvin téren – idén első alkalommal – Bach talán
legkedveltebb hangszerével, az orgonával találkozhatott az arra járó, érdeklődő közönség. Bár a hangszerek királynője a templomokban megszokott méretnél
jóval szerényebb kivitelben volt jelen az aluljáróban, ez
nem állhatott a siker útjába: a közel húsz orgonistából,
három budapesti zeneiskola növendékeiből, valamint
két professzionális kamaraegyüttesből álló rendkívül színvonalas előadói stáb folyamatos, »teltházas«
közönséget produkált.”
A helyszínek felelősei mellett szervezőcsapatunk további fontos tagja volt Farkas Zoltán zenetörténész,
aki szakmai tudásával, tapasztalatával és ötleteivel segítette munkánkat. Szervezőtársaim nevében is mondhatom, hogy a tavalyi és az idei pozitív visszajelzések
után – amelyek mind a szereplők, mind a közönség
részéről felénk érkeztek – bízom abban, hogy jövőre
is hasonlóan sikeres programokkal készülhetünk. Mert
Bach valóban mindenkié.
Burkus Boglárka
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Madárlátta Exkluzív
Közeledik a tanév vége, így szeretnék egy
rendhagyó Madárlátta cikkel búcsúzni tőletek. Egy összefoglalót olvashattok a sokatok által kedvelt Theodora Raftis ciprusi
szopránnal készített interjúmból, melynek
bővebb kiadását a Playliszten találjátok.
Theodora, aki Meláth Andrea növendékeként idén fejezi be tanulmányait
egyetemünkön, az interjú készítése
óta a Simándy Énekverseny I. kategóriájának ezüst érmével gazdagodott.
Hacsak nem jártatok mostanában
Szegeden, akkor a 2015/16-os tanévben állhattatok, ülhettetek vele
egy színpadon, és hallhattátok
többek közt Theodora (Händel
azonos című operájának fő
karaktere), illetve Despina
(Mozart: Così fan tutte) szerepében a Zeneakadémia
Nagytermében. De inkább
kezdjük az elején.
„A szüleim eleinte azt
gondolták, hogy a világ
legtermészetesebb dolga az, hogy a gyereknek szép hangja van
és szinte hamarabb
tanul meg énekelni,
mint beszélni.”
Idővel azonban kirajzolódott, hogy
az alig több
mint egymilliós lélekszámú
szigetország
egyik legkiTheodora Raftis (fotó: Pálos Péter)
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magaslóbb tehetségét nevelték föl. Az iskolai énektanár javaslatára hétéves korában Theodorát beíratta
az édesanyja az egyik helyi konzervatóriumba, ahol
minden idők legfiatalabb növendékeként éneket és
zongorát tanulhatott. A magán zeneórák mellett, szintén iskolás korától kezdve, tizenegy éven át aktív tagja
volt a Diastasis nevű ciprusi együttesnek. A kórusból
és tánckarból álló összművészeti csapatban az 192040-es évek görög zenéjét játszották, illetve különféle
zenés színházi produkciókat vittek színpadra.
„Hálás vagyok azért, hogy a Diastasisban a rengeteg
próbának, fellépésnek és a vezetők által megkövetelt fegyelemnek köszönhetően hamar, már kisiskolás koromban megtanultam, hogy a zenész léthez,
előadóművészethez mekkora elkötelezettség, alázat
és teherbíró képesség kell.”
Theodora nemcsak a Diastasis együttesben énekelt
gyakran szólót, de 2003-ban, tizenegy évesen egy saját
maga által komponált dallal ő képviselte Ciprust a legelső Junior Eurovíziós Dalfesztiválon, Koppenhágában.
Efhi („The Wish”) című dalának dallamát, szövegét és
az akkordokat ő maga írta.
„Eleinte egyáltalán nem érdekelt ez a verseny, csak a
babaház, amit édesapám ígért cserébe, ha elmegyek a
meghallgatásra. Azonban amikor engem választottak,
elsírtam magam örömömben. Megható és felemelő
érzés volt, amikor megtudtam, hogy én képviselhetem
az országunkat ezen a nagyszabású nemzetközi versenyen.”
Részben ennek a sikernek köszönheti, hogy Costas
Cacoyannis ciprusi zeneszerző ismételten őt választotta a 2008-as Hand in hand UNICEF-dal szólistájának.
Cipruson tehát számtalan alkalommal ő bizonyult a
legjobbnak az éneklés terén, ennek következtében hamar megfogalmazódott benne a vágy, hogy a gimnázium után külföldön folytassa tanulmányait. Így került
a Birmingham Conservatoire-ba, négyéves Bachelor
tanulmányainak helyszínére, ahol immár valódi versenyben volt része. Itt, az egyetemen a kezdő éneke-

sek körében meglehetősen soknak számító, évi három
szerepet kapott (többek közt: Blanche de la Force,
Gretel, Olympia, Susanna, Despina). Bár ezáltal újabb
szerepekkel bővíthette repertoárját, a sok koncert
következtében a harmadik évre túlterhelte a hangját,
és romlani kezdett a teljesítménye. A képzés végére
azonban a kritikus állapotból felküzdötte magát, és az
évfolyam legjobbjai között végzett.
Hogy mégis hogyan került Theodora mindezek után
Magyarországra? A tervezett mesterképzésekre nem
sikerült felvételt nyernie, és közeledett az év vége. Egy
nap a maga természetesen kíváncsi módján odament
egy egyetemista társához érdeklődni, hogy mi az a hivatalos ív, amit épp töltöget. A Weingarten-ösztöndíj
jelentkezési lapja volt, egy olyan ösztöndíjé, mely a
budapesti és birminghami zeneakadémistáknak biztosít posztgraduális továbbképzési lehetőséget. A határidő másnap volt, így azonnal nekilátott, egy éjszaka
alatt kitöltötte és másnap benyújtotta jelentkezését
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tölthető
egy tanulmányi évre.
„A meghallgatás két héttel a jelentkezés után volt,
remekül ment. Ezután következett az interjú, ami
még jobban sikerült, nekem ítélték az ösztöndíjat.
Ez egyszerűen sorsszerű volt.”
Birminghamben gyakran váltott énektanárt, mert aktívan kereste azt a fajta segítséget, amire neki éppen
akkor szüksége volt. Ezek után azzal a szilárd elhatározással jött Budapestre, hogy megkeresi magának a legjobb tanárt, így több énektanárunktól is vett magánórákat, hogy kiderüljön, kivel tud hatékonyan együtt
dolgozni.
„Amikor megérkeztem Budapestre 2014 áprilisában,
nem ismertem senkit, nem ismertem a kultúrát, a
nyelvet, és pont itt találtam meg életem legmeghatározóbb énektanárát. Elképesztő élmény volt Meláth
Andreával az első énekórám, tudtam, hogy ő lesz az!
Újra csak azt tudom mondani, hogy ennek egyszerűen
így kellett történnie.”
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2014 szeptemberében énektechnikája hatalmas fejlődésnek indult új tanára irányítása alatt. Az első hat
hónapban nem vállalt semmilyen koncertet. A tanári
segítség mellett saját magának dolgozott ki különféle
énekgyakorlatokat, többek között arra, hogyan lehet
éneklés közben a jó technikát a megfelelő intenzitású
érzelmek kifejezésével ötvözni.
„Angliában úgy éreztem, hogy az énektechnikám
fejlesztése terén magamra vagyok utalva, de itt Budapesten végre elérkezett az az állapot, amikor a
tanár és a növendék is 50-50 százalékot tesz bele.
Pontosabban, ami azt illeti, Andreával mindketten
70-70 százalék energiát fektetünk a közös munkába.
Andrea és Alter Katalin, a zongorakísérőm olyanok
nekem, mint a családom.”
Kérdésemre, hogy inkább az opera vagy a daléneklés
felé orientálódik-e, nem kis eltökéltséggel azt felelte,
hogy a kettőt párhuzamosan szeretné folytatni. A dal
műfaja melletti érvként szól, hogy közvetlenebb kapcsolatot enged a hallgatóval, és az előadóművésznek
nagyobb tere van kialakítani a dal karakterét, beleszőni saját személyiségét. Ezzel szemben az operában
a karakter szigorúbban körülhatárolt, habár ennek
kidolgozása és megjelenítése a színpadon éppoly kihívás és élvezetes munka Theodora számára, mint a
dalok megformálása. Hozzátette, hogy éppen az operabeli karakter ábrázolásának komplexitását, a zene,
a szöveg és a mozdulatok szerves egységét tartja
alapvető fontosságúnak, ezért az operák oratorikus
előadása hiányérzetet alakít ki benne.
Theodora az éneklés, zongorázás, fuvolázás és hárfázás mellett rendszeresen komponál és improvizál
különféle zenei stílusokban. Szerződésben áll néhány
londoni, filmzenét forgalmazó vállalattal, akiknek
megrendelésére saját szerzeményeit énekli föl hangfelvevőjével, és küldi át szerkesztésre. Számára mint
klasszikus zenei előadóművésznek az improvizáció
állandó támaszt jelent.
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„Amikor előre megírt zenét adok elő, nem pedig saját
kompozíciót, előadóművészként akkor is azt a hatást
kell keltenem, mintha abban a pillanatban születne
meg az adott zene, mintha akkor énekelném először.
Azért tartom minden énekes számára fontosnak az
improvizáció gyakorlását, mert segít kialakítani azt az
érzetet, hogy az adott pillanatban a legközvetlenebb
kapcsolatban álljon az előadott zeneművel, és azt a
hatást tudja kelteni, hogy ez a sajátja, hogy a mű most
hangzik el először.”
A sokoldalú zenészi véna mellett Theodorában pezseg egy másik vér is, mégpedig egy képzőművészé. Gyerekkora óta aktívan foglalkozik rajzolással,
festéssel és egyéb képzőművészeti alkotások létrehozásával. A 2010-es érettségi vizsgán a világ ös�szes angol gimnáziumának évfolyamelsője volt a
képzőművészeti tantárgyakban. Az utóbbi időben
a ciprusi tengerparton gyűjtött kagylókból alkotja
meg újabb műveit. Hosszútávú tervei között szerepel
egyrészt, hogy összefogva művésztársaival felpezsdítsék a klasszikus zenei életet és létrehozzák az első
operaházat Cipruson, másrészt pedig, hogy saját
művészeti galériákat nyisson és rajzot oktasson.
Theodora a közeljövőben saját szólóesteket tervez
Európa-szerte, valamint nemzetközi versenyekre és
operatársulatok meghallgatásaira is készül. Nemrég
a Hang Világnapján hallhattuk április 16-án az Erkel
Színházban, majd másnap a Tavaszi Fesztivál koncertjén a Solti Teremben, május 27-én pedig a Bartók
Béla Nemzeti Hangversenyteremben Kolonits Klára és
Baráth Emőke oldalán, M. Haydn Kaiser Constantin
I. Feldzug und Sieg című művének modern kori
világpremierjén lép fel Budapesten.
Eckhardt Fanni

VÁJTFÜL

Beethoven-miniatúrák
Beethoven-szimfóniák kamaraegyüttesre? Milyen
fantasztikusan posztmodern ötlet! Hiszen az átirat:
értelmezés; az értelmezés: újraalkotás. És hát persze
az egész folyamatban ott van a nyitott mű, a lezáratlan és kontextusaiban újra- és újra megszülető opusz
nagyon is friss és kortárs gondolata. Az már csak hab
a tortán, hogy milyen bájos, ahogy diszkréten megbújik mindemögött a cinikus takarékosság: csókolom, nemhogy egy egész zenekart, de még a karmestert sem kell megfizetni! Márpedig a mai pénzpiaci
helyzetben nem lehet elég elővigyázatos az ember.
Mindent összevetve, pompás és nagyon is mai dolog
ez az elképzelés. Kivéve, hogy a mondott átiratok mind
a szerző korában keletkeztek; olyannyira, hogy a második szimfóniát maga Beethoven tette át zongorás
trióra. A korban ez egyébiránt is egy gyakorlat volt,
minekutána akkoriban még nem volt hangrögzítés, a
társadalom nagy részének pedig sem zenekara, sem
pedig a zenekar (és a hangtömeg) befogadására alkalmas tere nem volt az otthonában (olyan körülmények
ezek, amelyek valahogy nem nagyon akarnak azóta
sem változni), ugyanakkor szerették a házi kamaramuzsikálást: így hát kézenfekvő volt, hogy a népszerű
zenekari darabokat átírják különféle együttesekre, és
ilyen formában hallgassák és játsszák őket a hangversenytermeken kívül.

egy manapság állandóan napirenden lévő kérdés; és
ebből a szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy a
legfontosabbak között számon tartott műveket lehet-e
relatíve takarékos és könnyen szállítható, sokféle térben, akár intimebb, közvetlenebb környezetben is működőképes előadásban hallgatni. Másfelől, mindazok,
akik már ismerik a szimfóniákat, érdekes és releváns
élményekhez juthatnak így, amelyek gazdagíthatják és
bővíthetik a művekkel való viszonyukat, a róluk való
élményeiket. Harmadrészt, ezek az átiratok a ma már
talán megkerülhetetlen historikus megközelítés szempontjából is rendkívül értékesek, hiszen valamiféle
betekintést nyújtanak abba, hogy vajon ott és akkor,
a művek születésének idején hogyan hallották, hogyan értették a zenét és konkrétan ezeket a műveket
– azaz, a posztmodern által olyannyira kedvelt narratív
megközelítést is bevontuk ugyanezen füst alatt a projektbe.
Persze, egy ötletet meg is kell valósítani, és ez lesz az
igazi próbája a pudingnak: amikor a közönség, kortárs
kapitalistául szólva, elfogyasztja a koncertet. Ekkor
derül ki, hogy mennyire tudnak ezek a művek hangversenytermi szituációban működni; hogy mennyire
tudják felidézni és visszaadni az eredetijük élményét;
hogy van-e érdekes és releváns mondanivalójuk
amellé, amit a zenekari változatból már mindannyian
kívülről fújunk.

Az ötlet, hogy az eredetileg nem hangversenytermi
előadásra szánt darabokat ezúttal igenis hangversenyteremben szólaltassák meg, már tényleg minden gúnyolódás nélkül hívható posztmodernnek is.

Előre lelövöm a poént: alapvetően nagyon jól működtek számomra az átiratok, nagyrészben sikerült hozniuk azt az élményt, amit én a „Beethoven-szimfóniák”

Beethoven szimfóniáiról a zenész- és a komolyzenében elmélyült koncertlátogató közvélemény egyhangúlag állítja, hogy egy magára valamit adó embernek
oda-vissza kell őket ismerni. Vagy egy közösségi portálokon keringő fotón Esterházy Péternek (vö. posztmodern) tulajdonított mondatot parafrazeálva:
egy bizonyos szint fölött már nem süllyedünk az
alá a bizonyos szint alá, hogy nem ismerjük őket,
egytől-egyi kilencig. A komolyzene versenyképessége

szókapcsolathoz társítok. Különösen jól éreztem magam azoknál a daraboknál, ahol nem csak egy hangszercsaládból származtak a kamaraformáció résztvevői, így például a zongora-vonós kamarák számomra
kifejezetten komplett és hiteles hangzásvilágot tudtak
teremteni. Az egynemű változatokról az volt a benyomásom, hogy a beethoveni hangszerelés drámaiságát,
a váltások intenzitását és a színkombinációk vonalait
kevésbé tudják megmutatni; ez kevésbé zavart a hato-
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dik szimfóniánál, de kifejezetten rosszul esett például
a hetediknél. Az ugyanakkor mindegyik darabra áll,
hogy a formálás és a kifejezés szinte teljes gazdagságát
meg tudták mutatni éppen olyan tisztán és érthetően,
mint ahogy a szimfóniák zenekari hangzásából hallani
és érteni szoktam.
Ennek a kompatibilitásnak elég sok minden lehet a hátterében: egyrészt, a klasszikus korszak letisztultsága,
átjárhatósága, akár átláthatósága, áttetszősége és belső stiláris kongruenciája minden bizonnyal nagyon sokat számít. Valahogy nehéz elképzelnem, hogy ugyanilyen jól hangozzék a Ring például zongorakvartetten,
vagy a Csodálatos mandarin vonóstrión, esetleg az
Ezrek szimfóniája klarinétötösön. Az is nyilvánvalónak
tűnik, hogy Beethoven mint szerző is megkerülhetetlen ebben a kérdésben: minthogy egy olyan alkotóról
beszélünk, aki mind a zenekari, mind a kamarairodalomban mindmáig meghatározó alapműveket hozott
létre, valószínűleg nem túlságosan merész föltételezni, hogy a két, egyébiránt sok tekintetben gyökeresen
eltérő műfaji közeg az ő tollában és az ő gondolataiban
szoros kölcsönhatásban élt és hatott egymásra. Végül
pedig eszembe jut az a sok karmester által emlegetett
mondás, hogy akkor működik igazán egy zenekar, ha
minden zenész kamaramuzsikusi attitűddel és elhivatottsággal áll a föladathoz: ebben a gondolatban talán az a tapasztalat összegződhet, hogy a létszám- és
hangerőarányok ellenére az egymásra figyelés és az
együttmuzsikálás alapvetően azonos követelménye a
zenekari és a kamaramuzsikusnak.
Egy tekintetben maradtak csupán alul az átiratok az
eredetijükhöz képest, és ez a hangtömeg, a hangerő
kérdése. Szégyen vagy sem, nem tudom, de nekem
nehéz elválasztanom pl. az Eroicát mint zenét attól
a fizikai hangenergia-mennyiségtől, amit a zenekari
előadáshoz társítok. Hogy a Solti Terem akusztikájában volt-e kevés a hangzás, vagy pedig tetszőleges
hangkörnyezetben, mintegy inherens módon törékenyebbek, kisebbek-e ezek az átiratok, ezt nem tudom,
de végtelenül izgat, jó lenne egyszer meghallgatni
mondjuk egy lakáskoncerten. Szokatlan élmény volt
mindenesetre a jól ismert beethoveni diadalmas, ma-

FIGARO | 2016. május-június

kacs, és kirobbanóan akarnok hősiességet ezúttal egy
sebezhetőbb, finomabb, hogy mást ne mondjak: hétköznapibb, kisemberszerű változatban viszonthallani.
Posztmodernről beszéltem: azt a tabudöntő obszcenitást, hogy a hősről kiderüljön szégyenletes átlagember
mivolta, a posztmodern merte és meri megengedni
magának, és azt hiszem, a már korábban említett
pragmatikus okok mellett részben ez az élmény tette
számomra szerethetővé a koncertsorozatot.
Ha a hősről kiderül, hogy éppolyan, mint mi, azt csak
akkor lehet elviselni, hogyha a veszteség helyett kapunk valamit: például bensőségességet vagy annak
a reményét, hogy akkor mi is kicsit hősök vagyunk,
ha már ennyire hasonlítunk egymásra. Az előadók
(akikről már nagyon is ideje beszélnem) ezt az elvet
maximálisan megvalósították: az elveszett hangtömeg
helyett megkínáltak agogikával, frazeálással, részletgazdagsággal és koncentrált, intenzív muzsikálással,
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Classicus Ensemble (fotó: Zeneakadémia / Takács Andrea)

így tudtak a Beethoven-miniatúrák valóban törékenyek, kicsik és bensőségesek lenni. Ez a kérdés talán
már a professzionalizmuson túl, a művészet és az
emberség szférájába vezet: e tekintetben a Classicus
Ensemble és vendégeik kétségtelen művészségről
és emberségről tettek tanúbizonyságot a koncertek
során. Mindez együtt járt egy nagyon magasfokú,
színvonalas szakmai felkészültséggel is, ami persze
elengedhetetlen feltétele bármilyen zenemű színpadi
működőképességének. Személyes apróság, de nekem
nagyon üdítő volt és jólesett, hogy velem nagyjából
egykorú vagy nem számottevően idősebb fiatal művészeket láttam-hallottam a színpadon: jelentősen emelte számomra az előadások fényét a tény, hogy létezik
abszolút elsőrangú frissességű koncert évtizedes koncertrutin, tapasztalat és érettség nélkül is.

Így tehát ennek a kritikának a vége felé talán nem fog
meglepni senkit, hogy a végső verdiktem: ez a koncert
jó volt. Örülök neki, hogy a Classicus Ensemble belevágott, megcsinálták, eljátszották: legyen szerencsém
máskor is, legyen szerencséje másoknak is; aki teheti,
a fölött a bizonyos szint fölött ne süllyedjen az alá a
bizonyos szint alá, hogy nem ismeri meg ezeket a darabokat. Jó lenne akár hangfelvételen is hallgatni, ízlelgetni, összevetni a zenekart és a kamaraformációt – ez
tulajdonképpen, kongruens módon, a posztmodern
változata lenne a hangrögzítés előtt kor házi zenehallgatásának. Egy ideális világban, Öveges tanár úrral
szólva, minden háztartásban akad egy sorozat Beethoven-miniatúra: az emberi részleteket, a saját arcunk
hősiességét ezekből olvashatjuk ki legprecízebben.
Czinege Ádám
A cikk a Playliszten jelent meg 2016. április 12-én.
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Drum & bass

fotó: Zeneakadémia / Felvégi Andrea
Tartozom egy vallomással: ha nem a zenetudományi, akkor az ütőhangszeres tanszak hallgatója szeretnék
lenni. Mindig is elbűvölt, ahogy az ütőművészek szaladgálnak a hangszereik között, és jobbnál jobb tárgyakat szólaltatnak meg. Egy csupa – minden értelemben – ütős darabból álló koncerten fokozottan kiélvezhetjük ezt az élményt. Legutóbb március 11-én, a Zeneakadémia Solti Termében volt erre lehetőségünk, ahol a
Zeneakadémia ütős hallgatói a kamarazene tanszék zenészeivel adtak közös hangversenyt.
Elsőre talán meglepő, hogy mit keres Sosztakovics
15. szimfóniája egy ütőhangszeres (nem nagytermi)
koncerten, de annyit elárulhatok, hogy nagyon is van
helye a programban, sőt, az est csúcspontja volt e mű
előadása. Ám Sosztakovicsot megelőzte egy egész félidő. A darabok között a tanszak vezetője, az Amadinda
Ütőegyüttes alapítótagja, az est házigazdája, Rácz
Zoltán mesélt az elhangzó művekről, szerzőikről és az
előadókról. Informatív és a művek értő hallgatásához
hozzásegítő beszédei másodpercpontosan kitöltötték
a színpad átrendezéséhez szükséges időket. A kon-
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certet Fritz Kreisler A kínai dobos (Tambourin Chinois)
című darabja nyitotta. Kreisler a 19. század egyik nagy
hegedűvirtuóza volt, aki amellett, hogy saját magának
írt hegedűdarabokat, gazdag, szimfóniát és operát is
tartalmazó életművet hagyott maga után. A hegedűre
és zongorára született Kínai dobost George Hamilton
Green írta át xilofonra és zongorára. Ennek nyomán
készítette el Holló Aurél a koncerten elhangzó, tisztán
ütőhangszeres, xilofont és két marimbát foglalkoztató változatot. A szólót Lajhó Gyula játszotta, a két
marimbán Vörös Gergő, Balla Ákos és Arne Kristian
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Sundby osztozott. Az ABA szerkezetű darabban két
virtuóz szakasz fogott közre egy elmélyültebb, éteribb
hangvételű részt. Lajhó játékát könnyedség és természetesen precizitás jellemezte. Az ütős dallamhangszerek közül talán a xilofonnál lehet a legkevesebbet
sumákolni, minden hang kopogósan, csengőn és világosan elkülönülve szól. Igényesen rajzolódott ki a
hangszer dinamikai skálája a lágy tremolók és az erőteljes skálák között.
A folytatásban Michael Askill Lemúriai táncok
(Lemurian dances) című darabja szólalt meg. Kiss
Helga adta meg az egyenletesen zakatoló marimba
alaphangot, melyhez Lajhó Gyula szabad improvizációnak ható, komplex ritmusú vibrafonjátéka csatlakozott. Valamivel hátrébb Balla Ákos és Vörös Gergő
biztosították a mű igazi hangszínpalettáját: a timpanik,
kongák, bongók és fadobok – főleg, hogy nem is láttunk rájuk mindig – néhol váratlanul, de mindig jóleső
meglepetéssel szólaltak meg. A négy szakaszból álló
mű második részében Lajhó vette át az orgonapont
szerepét, és gongjához igazodott a másik három zenész. Mire igazán belehelyezkedtünk ebbe a néhol
zenszerű hangzásba, megérkezett a Rácz Zoltán által
vízalatti világnak nevezett, elektronikus hangokat is
tartalmazó harmadik zenei egység, melyet a szárazföldre visszaérkezve hagyományos ütőzene vezetett
le. Ha nem reagálják le látványosan, talán fel sem tűnik (illetve nem is zavar) a néhány belépési vagy egyéb
darabközi pontatlanság. Ám ezt akkor is és később is
lereagálták.
Nem úgy Steve Reich Quartetjében, ahol a két vibrafonszólamot a BA-n diplomázó Kiss Helga és az
MA-n diplomázó Janca Dániel játszotta, míg a két
zongora mögött Mali Emese és Balog József ült. Az
Amadindában is gyakran kisegítő Janca egyértelmű,
határozott mozdulatokkal tartotta egyben a kvartettet. A négy muzsikus a kompozícióból is adódó darabosabb indítás után megteremtette a reiches atmoszférát, vagyis a hömpölygő, perpetuum mobile-szerű,
önmagába forduló, mégis előrehaladó zenei hangzást.
A zongoristák megtalálták a vibrafon pasztellszerű,
összezúgó hangjához leginkább passzoló, abba leg-

inkább beleolvadó zongorahangszínt, és mindvégig
fegyelmezetten, mértéktartó dinamikával, de csendes
intenzitással zongoráztak.
A koncert második felében jött az általam várva várt
Sosztakovics-szimfónia, melyet Victor Derevienko írt
át hegedűre, csellóra, zongorára, cselesztára és ütőhangszerekre. A műsorfüzetben szereplő előadók
mellett érdemes megemlíteni a zongorista Andor
Krisztián lapozóját, Sveda Brigittát is, aki két lapozás
között a cselesztaszólamot is ellátta, amely karakteres
hangszíne miatt elengedhetetlen része a műnek. Stark
János hegedűjátéka eleinte kellően feszesnek, karakteresnek és bátornak tűnt, hangindításai határozottak
voltak, pizzicatói művészien vadak. A darab második
tételében azonban Stark szinte kivétel nélkül pontatlanul húzta meg a kettőshangzatokat, melyeket ráadásul
gyakran hamisan is intonált. Ez a tétel volt ugyanakkor
számomra a darab csúcspontja is, amit többek közt
Márkus Ágnes csellójátékának köszönhettünk. Az első
tételben hiányoltam az igazán vagány, zengő basszushangokat, amelyeket itt, a másodikban kamatostul
megkaptunk. Az ütős effekteken kívül ezek a basszus
„húrtépések” voltak a koncert legemlékezetesebb momentumai. Andor Krisztián mintha néha küzdött volna
szólamának ritmikájával, de hangképzése mindvégig
megbízható és alkalmazkodó volt. Ami az ütőművészeket (Lajhó, Vörös, Balla és Kiss) illeti, Derevienko
hihetetlen színes szerepet szánt nekik. S bár a hét zenész előadásán minden művészileg lenyűgöző megoldás ellenére is gyakran érződött az erőlködés (talán az
összeszokottság hiánya, talán a szólamok szétdobálása
miatt nem sikerült egységben tartani a formációt), a
felvillanó ütős hangzások, a dallamhangszerek ihletettebb pillanatai, illetve Sosztakovics zenéjének lehengerlő összhatása mégis értelmes és élvezhető keretet
adtak az interpretációnak.
Mona Dániel
A cikk a Playliszten jelent meg 2016. március 14-én.
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Ma már nem mi vagyunk a celebek
Merényi Péter: Pár napja a Bartók–Pásztory-díj átvételekor mondott köszönőbeszédében arról beszélt, hogy a zeneszerzők és a zeneszerzés társadalmi szerepe
az elmúlt húsz évben sokat változott.
Ön szerint milyen értékek elvesztése
vezetett az identitáskrízishez? A megváltozott világban milyen új szerepeket
találhat egy zeneszerző?
Tallér Zsófia: A világ jelentősen megváltozott. A rendszerváltás csodálatos
lehetőség volt, de egyre több területen
mondják a különböző szakértők, hogy
sokat vesztettünk is vele. Ami a kulturális értékeket illeti, úgy vélem, hogy
a fürdővízzel a gyereket is kiöntöttük.
Olyan téves igazodási vágy élt bennünk,
ami nem ismerte föl, hogy a marketing
és piaci megfelelés mellett – ami mozgatja a kapitalista országokat és pörgeti
a gazdaságot – a nyugati világban nagy
figyelemmel fordulnak a kultúra felé, és
hangsúlyosan vannak jelen a mecénások.
A mi kultúránkból ez hiányzik. Az állami
finanszírozás kiment alólunk, és nem
tudta fölváltani a magántőke. Emiatt a
művészet környezete, intézményei, infrastruktúrája az elmúlt húsz évben erősen
erodálódott.

Tallér Zsófia (forrás: szfe.hu)
A nemrég Bartók–Pásztory-díjjal kitüntetett Tallér Zsófia zeneszerzővel, a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatási
rektorhelyettesével beszélgettünk a zeneszerzők megváltozott társadalmi szerepéről, színházi és filmzenéről, kortárs zenekritikáról,
gender-orientált kérdésekről és az alapfokú zeneoktatásról.
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Sok helyen látom, hogy kulturális intézmények, fórumok a populáris hangvételt
erőltetik ott is, ahol erre egyáltalán nem
volna szükség. Mindenáron a tömegekhez akarnak szólni, ami szerintem nagyon
nagy tévedés. A magas kultúrának mindig sajátja volt a privilegizált identitás.
De a nagy tömegekből is nyitottá válik
azok számára, akik megdolgoznak érte.

PORTRÉ
Világosan emlékszem, hogy gyerekkoromban milyen
nimbusza volt a zeneszerzőknek. Név szerint lehetett
tudni, hogy kik ők. Vidéken laktunk, és hálásak voltunk, ha lejöttek hozzánk. Emlékszem például, amikor
Szőllősy András, Petrovics Emil, Jeney Zoltán eljöttek
Győrbe. Ezek a látogatások az egész városra nézve
emlékezetes, teltházas események voltak. Megteltek a
művelődési házak, ha beszélgető műsor volt ezekkel a
zeneszerzőkkel.
Az elmúlt században megszoktuk, hogy a nagy zeneszerzők jelentős kritikai háttérrel, terjedelmes
diszkográfiával rendelkeznek, számos koncerten játs�szák műveiket. Mi történt? A kritikaírás visszavonult,
a lemezipar tönkrement, alig vannak kortárszenei
koncertek. Minden fronton vereséget szenvedett a zeneszerzői identitás. Ez nem azt jelenti, hogy nem létezünk, vagy a szakma ne lenne önmagában értékes ezek
nélkül, de mégiscsak ez az olvasata.
Nemrég kaptam Petrovics Esztertől egy csodálatos kis
videót, amelyben szülei, Petrovics Emil és Galambos
Erzsi szerepelnek. Akkor az ország egyik legnagyobb
színésznője és zeneszerzője egy televíziós magazinműsor sztárja lehetett. Ők voltak a celebek. Ma már
nem mi vagyunk a celebek. Ma a celebek mihaszna
percemberkék. Nem az hiányzik, hogy nyüzsögjenek
körülöttünk a riporterek, a zeneszerzők különben is inkább rejtőzködő típusú emberek, nem exhibicionisták.
Azonban dühös vagyok, mert meggyőződésem, hogy
azok a széles néptömegek, akiknek nem mindennapi
kenyere a magaskultúra, ők is többre hivatottak, és
bizony a média felelőssége, hogy mit tesz eléjük. Fiatalként én is ott ültem Győrben a közönség soraiban,
amikor pont Petrovics Emillel volt beszélgetés. Bizony
nem csak az elit értelmiséget láttam magam körül,
eljött a szomszéd néni is, és mindenki csodálta a művészt. Nem szükségszerű a butaság vagy az igénytelenség piedesztálra emelése.
MP: Részletesen elemezte a helyzetet. Azonban mi a
jövőképe?

TZs: Amikor fiatal voltam, mindenki kifele tekintett
az országból, összefogást hirdetett. Rácsodálkoztunk
arra, hogy a világ, az emberiség és a Föld tulajdonképpen egy nagy egész. A szeparáció hátráltatott minket.
De azt gondolom, hogy most, amikor egy nagy mas�szába kerültünk, és nehéz kiválogatni az értéket, fontosabbá vált a kis műhelyek munkája. A sejtekből való
építkezésben hiszek. Továbbá felértékelődnek a szakmai díjak. Nagyon hangosan kell a szakmának ordítani,
hogy ki az, aki kitüntetésre érdemes.
Voltak az európai kultúrának mélyrepülései és valószínűleg egy ilyenben élünk most is. De én sohasem
mondom, hogy a kultúránknak vége. Ha egy krízishelyzetbe dobott minket, művészeket a Jóisten, akkor
ebben kell valahogy megmaradni és életben tartani a
tudásunkat.
MP: Fiatalon bekapcsolódott a színházi zenei életbe,
1994-95-ben a Nemzeti Színház zenei vezetője volt.
Később olyan neves színházi és filmes szakemberekkel
dolgozhatott, mint Zsótér Sándor, Gothár Péter vagy
Mundruczó Kornél. Hogyan került az alkalmazott zeneszerzés közelébe?
TZs: Nagyon szeretem a jó színházat és a jó filmet,
operamániás vagyok. Vonzanak a szintetikus művészeti ágak. Elég hamar megtaláltak a fiatal kollégák.
Már korábban fölfigyelt rám második mesterem, Petrovics Emil, aki szintén a film, a színház és az opera
szerelmese volt. Neki köszönhettem a Nemzeti Színházban a pozíciómat, ő ajánlott be. Imádtam ott lenni,
de nagyon elbizonytalanodtam. Minket, zenészeket,
zártan nevelnek föl, van egy bizonyos, szinte katonai
rendünk a gyakorlással, tanulással. A színház azonban közvetlenül szól az életről: szerelemről, halálról,
neurózisról. A zenészgyerekek ez elől burokba vannak
zárva. Az ő művészetük absztrakt művészet, a zenén
keresztül fejezik ki ugyanezeket az indulatokat, de
nem nevesítik azokat. Nem szembesítik őket közvetlenül haldokló emberekkel, neurotikus tünetekkel,
aljassággal. Én is megijedtem, nem tudtam hova tenni a színházi próbák hőfokát, az ordítást, a színésznők zokogását. Sok év után értettem meg, hogy a
színházművészet voltaképpen mi.
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Zsótér Sándor mindig szabadon hagy dolgozni, soha
nem mond olyanokat például, hogy „ide kérek hat
ütem foxtrottot”. És egyre jár az agyunk: a kommunikáció és az ízlésazonosság a közös munka alapja.
Amikor a Leánder és Lenszirom című operámon dolgoztunk, akkor is megmaradt a szimbiózis, csak fordult
a kocka: a zene vette át a vezető szerepet, és így én
alakítottam ki a koncepciót. Gothár Péter nagyon keményen fogalmaz a színpadon, erős képekkel. Sokszor
a zenébe helyezi az összes érzelmet, amit nem mutat
meg közvetlenül. Ez akkor az én feladatom. Nála a romantikus énemet írhatom ki. Mindkét rendező nagy
szabadságot ad, nem tudok olyannal dolgozni, aki
korlátoz.
MP: Mit gondol: egy színházi vagy filmes produkció
befogadói és kritikusai mennyire érzékenyek a zene
szerepére? Talán nem vagyok egyedül a véleményemmel: szerintem sokszor alulértékelik a kísérőzene vagy
a hangsáv szerepét a vizuális elemekhez képest.
TZs: A filmmel és színházzal foglalkozó kritikusok látnak, és kevésbé hallanak, nem mernek zenei kérdéseket feszegetni. Kevés az olyan ember, mint Fodor
Géza, aki egyszerre látta a színpadot és hallotta a zenét, ez nagyon nagy ritkaság. Hogy egy-egy produkcióban a zenét mennyire kezelik mostohán dramaturgiai
szempontból, az teljesen más dolog. De ez nemcsak
a kritikai szférában kérdés, hanem az alkotók körében
is. Egyébként kritikai területe a kortárs zenének sem
nagyon van. Inkább udvarias, pilátusi véleményeket
olvashat az ember.
MP: Ha már megemlítette, a kortárszenei kritikáról is
mondhatna pár szót.
TZs: A huszadik század nehéz időszak, nincsenek
szakmai sztenderdek. Most már nem körvonalazott
stílusokban gondolkodunk – bár elszántan próbálnak
minket ilyen-olyan zeneszerző iskolák szerint megítélni, ez nem mindig sikerülhet. Engem például a posztmodern táborhoz szoktak sorolni, Johanna című filmoperám mégis épp posztmodern platformról kapott
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egy megjegyzést, hogy tőlem szokatlan experimentális
utakra léptem. Én nem tudok nem avantgárd lenni, az
elmúlt több száz év mind benne van az eszköztáramban. Úgy gondolom, hogy ma individualizált a zeneszerzés: a zeneszerzőkhöz kapcsolódnak a stílusok és
nem a stílusokhoz a zeneszerzők.
Volt egy erős korszaka a kritikaírásnak, abban az időben, amikor felrobbant a modernitás. Akkor véresszájú szövegeket írtak arról, hogy mi igaz művészet és
mi nem. Ma nem az a kérdés, hogy egy mű valamely
zeneszerzői iskola rendszere szerint jó-e vagy rossz,
hanem hogy a szerző az adott darabjában beteljesítette-e a saját maga elé tűzött feladatot. Sokkal finomabb
kritikára volna szükség. Kortárszenei recenziókban
sokszor olvasom, hogy „bár ezt a darabot én csak egyszer hallottam, ez és ez a véleményem…”. Ezt felháborító szakmai linkségnek, sőt, gőgnek találom. Ha nem
ismeri valaki igazán a művet, hogy veszi a bátorságot
a véleménynyilvánításra? Miért nem kéri el a művet a
szerzőtől, hogy igazán megismerje? Boldogan odaadnánk bárkinek a darabjainkat, aki érdemben érdeklődik irántuk, felvételt is, kottát is. Arról nem beszélve,
hogy ebben is a popularitás dönt: ma jobbára nem a
szakemberek írnak szakkritikát, hanem az, aki szórakoztatóan, szellemesen ír, s ez rémes.
MP: Ön és Fekete Gyula alapította az alkalmazott zeneszerzés szakirányt. A Zeneakadémia és a Színművészeti Egyetem szoros együttműködésével megvalósuló képzés már lassan öt év történetre tekint vissza.
Hogyan értékeli az elmúlt éveket, mik a tapasztalatai?
TZs: Mind a képzésben résztvevők, mind a szakma pozitívan értékeli a munkánkat. Szerencsére elég sokan
jelentkeznek minden évben erre a szakra. Ez olyan
szökőút, ami egzisztenciát biztosíthat egy fiatal zeneszerzőnek. Nyilván csak egy részüknek, mivel nem
mindenki alkalmas az alkalmazott zeneszerzői pályára,
de én az életutammal és lehetőségeimmel ebben az
irányban tudok segíteni a fiataloknak. A zeneszerzők
sokszor nem rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek segítenék a koprodukciós jelenlétet, a rendezővel
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való kommunikációt. Nem tudják, hogy miként lehet
egy alkalmazott helyzetben kreatívnak lenni, az ötleteket hogyan lehet egy csapatba illesztve alkalmazni.
A filmeseknek ez természetes: egy stábban az operatőr, a vágó, a hangmester a saját kreativitásával vesz
részt a közös munkában, a rendező irányítása mentén.
Ebbe a munkába illesztem bele a zeneszerzőt.
MP: Gyermekeknek is komponált műveket. Marék
Veronika szövegeire készült Boribon muzsikál című
lemeze 2011-ben Fonogram-díjat nyert. 2015-ben
mutatták be az Erkel Színházban Leánder és Lenszirom
című meseoperáját. Honnan jött az ötlet, a késztetés,
hogy a legfiatalabb korosztályt is megszólítsa?
TZs: Van két fiam, és a meseirodalom mindig jelen volt
az életemben. Valamint sokak számára evidens, hogy
egy nő, egy anya tud gyerekeknek írni. Pedig Ravel is
komponált meseoperát…
MP: Örülök, hogy célzott a gender-kérdésre, mivel
engem is érdekelnek a társadalmi nemi szerepekkel
kapcsolatos problémák. Tény, hogy a zene történetében sokkal több férfi alkotóművész ért el átütő sikert,
mint nő. Olyan korszakban élünk, ahol a társadalmi
közbeszéd és a tudományos diskurzus is előszeretettel
foglalkozik gender-orientált kérdésekkel. Hogy látja a
női zeneszerzők szerepét?
TZs: Amivel kezdte, az egy torz beállítás: az, hogy több
férfi volt jelentős zeneszerző, mint nő, ez számadatbeli
kérdés. 1900-ig nem volt lehetőségünk rá. Rengeteg
zeneszerző volt, több ezer ember foglalkozott komponálással. Ezek mind férfiak voltak, mert nekik volt szabad. Nőnek és férfinak lenni különbség és nem előjel:
ezt ideje lenne megszokni. Evidens, hogy a nők és a
férfiak agya másként működik, miért ne lenne különböző a zene, amit írnak? Pont az a szép, hogy nem vagyunk egyformák. Mi nők, most kezdünk számszerűen
annyian lenni, hogy lassan eljön az a természetes kiválasztódás, amely során a sok nem-Bartók közül jön egy
Bartók, és nem Béla lesz, hanem Teri. Csodálkozom
egyébként, hogy ez még mindig téma. Tragikusnak

tartom, hogy a kultúra fellegváraiban, a Zeneakadémián és a Színművészeti Egyetemen még problémaként
van jelen a gender-kérdés, bizony érik megjegyzések
a lányokat. Ez szomorú döbbenettel tölt el.
MP: Az egyik korábbi interjúban úgy nyilatkozott, hogy
nem tartja mindig megfelelőnek az alapfokú zeneoktatást. Ön szerint mi a probléma, és min lehetne változtatni?
TZs: Két poláris problémát látok. Az egyik a felhígulás. Mondván hogy a gyereket már nem lehet a
szolmizációval riogatni, ezért mozgásos játékokat
és könnyűzenét visznek órára. Bulvárrá silányítják a
tanítást. Az is problémát jelent, hogy a szülők sem
értékelik a szolfézs szerepét, és nyomást gyakorolnak a tanárra. A bulvár idáig lehatol: a tanár már
nem szellemi vezető, hanem egy szolgáltató. A másik
oldala a dolognak, amikor teljesen szellemtelenül és
dogmatikusan adják át azt a Kodály-módszert, amely
bizonyítottan a legjobb zenepedagógiai metódus a
világon. Ezzel elvadítják a gyerekeket az elmélettanulástól, pedig másként is át lehetne adni ezt a fontos
tudást. A kisebbik fiam csodálatos szolfézstanárhoz jár,
Horváth Csabáné Tünde nénihez. Bent ültem a nyílt
órán: Tünde elképesztő változatossággal, szórakoztatóan, zeneien, mégis következetesen alkalmazza a
Kodály-módszert. Entzné Tőkés Emese zongoraórái is
élményszámba mennek. Nekik köszönhetően a fiam
imád zeneiskolába járni, pedig nem kiemelkedő tehetség. Tény azonban, hogy a Kodály-módszer szigorúsága sajnos vonzza a beszűkült, konzervatív szemléletű
embereket, sok az olyan szolfézsóra, ahol csak a szellemtelen és unalmas „matek” van jelen zene helyett.
Az interjú a Playliszten jelent meg 2016. április 16-án
és 17-én.
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