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2016. december 13-án lezajlott a tanév harmadik  
szenátusi ülése.

A személyi kérdések napirendi pont keretében Vigh 
Andrea rektorasszony bemutatta az Egyházzene 
Tanszék vezetői posztjára beérkezett érvényes pá-
lyázat jelöltjét, eddigi tevékenységét és jövőbeni 
terveit. A Szenátus újra Dobszay Ágnest választotta  
meg tanszékvezetőnek.

A következő napirendi pontban az egyetem Gyakorno-
ki Szabályzata került a Szenátus elé, jogi követelmé-
nyek miatt vált szükségessé a szabályzat bevezetése. 

2017. január 17-én a Szenátus megtartotta a naptári 
év első ülését. Az értekezlet elég hosszúra nyúlt, így 
csak a legfontosabb napirendi pontokat és döntéseket 
ismertetjük.

Vigh Andrea rektorasszony beszámolt 2016 legfonto-
sabb eredményeiről. Többek között felsorolta a leg-
jelentősebb koncerteket, személyi előléptetéseket és 
megemlékezéseket. Ismertette az intézményt gazdagí-
tó kitüntetéseket, versenyeredményeket és bemutatta 
az elnyert pályázatokat. Szóba került a nagytermi Voit-
orgona restaurálása és tervezett átadása is.

A szenátus elfogadta a Hallgatói Követelményrendszer 
módosításait. Erre azért volt szükség, mert egyrészt 
új szakirányokat indítottak (klasszikus szaxofon, népi 
harmonika), másrészt pedig megváltoztatták a felvé-
teli pontrendszert. Eddig csak az nyerhetett felvételt, 
aki a kötelező tárgyakból (kötelező zongora, szolfézs, 
népzene) minimum harminc pontot szerzett, és egyik 

A Gyakornoki Szabályzat leírja, hogy a Zeneakadémia 
mint munkáltató lehetőséget ad a munkavállalónak, 
hogy gyakorlati idejét (1–3 év) teljesítse, amennyi-
ben ez mégsem történik meg, a munkaviszony meg-
szüntethető. Ez a szabályzat a Zeneakadémiát, annak 
könyvtárát és a Liszt Ferenc Emlékmúzeumot érinti.

A további pontokban a Hallgatói Követelményrend-
szer, az Alapszabályzat és a Vagyongazdálkodási Terv 
módosítását fogadta el a Szenátus.

Utasi Melani

részpontszáma sem volt nulla. Az új szabályzat szerint 
azonban mindenki továbbviheti az elnyert pontszá-
mokat – legyen az bármilyen kevés –, így ha valaki 
főtárgyból kiemelkedően teljesít, nem kizárt, hogy  
alacsony részpontszámokkal is felveszik.

Ezután – egyebek mellett – a szenátus megszavazta, 
hogy az oktatók hallgatói véleményezésére használt 
űrlapokat tegyék átláthatóbbá, valamint tiszteletbeli 
patrónus címet adományozott a szapporói „Kitara” 
Concert Hallnak.

Az ülés végén Szentgyörgyvölgyi László kancellár 
beszámolt az egyetem közelmúltban végzett ingat-
lankezelési munkálatairól és bejelentette, hogy újra 
Knapné Hanyecz Tündét választották meg gazda-
sági igazgatónak. (Ez utóbbi döntés nem tartozik a  
Szenátus hatáskörébe.)

Papp Orsolya – Merényi Péter

A Szenátus decemberi üléséről

A Szenátus januári üléséről
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Tóth Máté nyerte a XII. Országos Klarinétversenyt

A Zeneakadémia meghirdette a Bartók Világverseny és Fesztivált

Egyetemünk MA I. évfolyamos hallgatója, Szatmári 
Zsolt és Pálfi Csaba növendéke végzett az első helyen 
a december 10-én Debrecenben megrendezett ver-
senyen. Tóth Máté mellett további három hallgatónk 
lett díjazott: Cayuelas-Krasznai Gari második, Katrin 
Mátyás harmadik helyezést ért el (mindketten BA III. 
évesek), Gari főtárgytanárai Kovács Béla és Pálfi Csaba, 
Mátyás főtárgytanárai Pálfi Csaba és Szatmári Zsolt.

meghirdetett hangszeres seregszemle kíván lenni: a 
tervek szerint Bartók életműve köré épülő zeneszerző-
versennyel, zenetudományi szimpóziummal és a nagy-
közönséget megszólító programokkal egészül ki világra 
szóló fesztivállá.

Vigh Andrea rektorasszony úgy fogalmazott: „Bartók 
itt van otthon.” Bartók zenéje univerzális, jelentősége 
globális, mégis Magyarországhoz köti anyanyelve és 
a zenei gyökerek, a Zeneakadémiának pedig – Bartók 
egykori otthonaként – kötelessége az életművet ápol-
ni, Bartók zenéjének jelentését és jelentőségét világ-
szinten elmélyíteni. A Zeneakadémia rektora kiemelte, 
hogy a Bartók Világverseny és Fesztivál komplexitásá-
val is el kíván térni más megmérettetésektől.

Forrás: lfze.hu

Hallgatói sikerek a Varasdy Frigyes Országos Trombitaversenyen

A 2016. december 4-én megrendezett Varasdy Fri-
gyes Országos Trombitaversenyen Szalóky Balázs 
első, Csány Imre harmadik díjat nyertek, mindketten 
Boldoczki Gábor diákjai.

A 2016-os Bartók-év záróakkordjaként indította útjára 
a Zeneakadémia a Bartók Világverseny és Fesztivált, 
melyre első alkalommal hegedű kategóriában, 2017 
szeptemberében kerül sor. A versenyre minden 30 év 
alatti hegedűs jelentkezhet, a határidő 2017. március 
26.

A zenei versenyek a nemzetközi zenei élet meghatá-
rozó eseményei, a fiatal tehetségek szakmai fejlődé-
sének, ismertté válásának, koncertéletbe történő 
bekapcsolódásának legfontosabb katalizátorai, de a 
nemzetközi versenyeken kulturális hidak is épülhet-
nek – hangzott el a Bartók Világverseny és Fesztivál 
beharangozó sajtótájékoztatóján, 2016. december 
6-án a Zeneakadémia Solti Termében. A legrangosabb 
nemzetközi zenei versenyek elitjéhez csatlakozó meg-
mérettetés nem csupán kétévente más kategóriában 

A versenyen Kirsch János növendékei, Rónai Gábor, 
Havalda Balázs és Fernando Serrano Montoya külön-
díjat kaptak.

Forrás: lfze.hu

A versenyen különdíjat kaptak Antós Dénes MA II. és 
Balázs Péter BA III. (főtárgytanáruk Varga István), vala-
mint Csapó Bence és Hollós Petra BA II. éves hallgatók 
(főtárgytanáraik Varga István és Rumy Balázs).

Forrás: lfze.hu
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Decemberben Genfben, Rómában 
és Ljubljanában a nemzetközi 
Bartók 135 programsorozat

A projekt genfi állomására az egyetem Borbély Lászlót 
delegálta, aki az Haute École de Musique de Genève 
válogatott zongorista hallgatóinak tartott mesterkur-
zust. A kurzus tematikája Bartók művei mellett Ligeti  
és Kurtág zongoradarabjait ölelte fel, és világított 
rá Bartók hatására, zenei örökségére kiváló követői  
műveiben is.

December 4–7. között a Zeneakadémia Zeneszerzés 
Tanszékének vezetője, Fekete Gyula két zeneszerző 
hallgatóval, Bucz Magorral és Dobos Dániellel, illetve 
Pető Marcell zongoristával látogatott el Rómába, ahol 
a Conservatorio di Musica Santa Ceciliával együttmű-
ködésben valósították meg a programsorozat újabb 
Bartók reflexiók workshopját. A két akadémia felkért 
zeneszerző hallgatói az eredeti műre reflektáló kor-
társ darabokat komponáltak. Néhánynapos próbafo-
lyamatot követően a Conservatorio di Musica Santa 
Ceciliával közös koncerten mutatták be az eredeti 
műveket, illetve azok reflexiós párjait a két intézmény 
hallgatóinak részvételével.

A római esemény sikerét követően, december 8–9-én 
Fekete Gyula zeneszerzés-professzor és a két zeneszer-
zés-hallgató (Dobos Dániel és Bucz Magor) Ljubljaná-
ban és Lendván tett látogatást, ahol a szlovéniai Ma-
gyar Kulturális Intézettel partnerségben, a ljubljanai 
zeneakadémia, az Univerza v Ljubljani zeneszerzés- és 
hangszeres hallgatóival közösen vettek részt a reflexiós 
programok mintáját követő Bartók reflexiók műhely-
munkán és koncerten. Az estet a szervezők a nemrégi-
ben elhunyt Kocsis Zoltán zongoraművész emlékének 
ajánlották.

Forrás: lfze.hu

Berlinben, Bécsben és Varsóban 
jártak a nemzetközi Bartók 135 
programsorozat résztvevői

Berlinben a város mindkét vezető művészeti egyete-
mével szervezett közös programot a Zeneakadémia. 
November 29. és december 1. között a Hanns Eisler 
Zeneakadémián Csalog Gábor zongoraművész, a Ze-
neakadémia Kamarazene Tanszékének tanára tartott 
mesterkurzust Brigitte Wollenweber növendékeinek 
Bartók műveiről, valamint a bartóki hagyomány kap-
csán Ligeti és Kurtág kompozícióiról. A kurzus zárá-
saként a Studiosaalban Csalog Gábor a Hanns Eisler 
Zeneakadémia hallgatóival közös koncerten mutatta 
be a tárgyalt darabokat szélesebb közönség előtt is. 
A berlini program másik állomásaként Almási-Tóth 
András, az Ének Tanszék docense az Universität der 
Künste Berlin diákjainak tartott interpretációt és meg-
értést segítő mesterkurzust Bartók Béla dalairól és  
A kékszakállú herceg vára című operáról.

December 2–3. között Varsóban a Fryderyk Chopin 
Zeneakadémia vendégeként Eckhardt Gábor zon-
goraművész tartott kétnapos mesterkurzust Bartók 
zongoraműveiről, melyet „A Mikrokozmosz és a népi 
motívumok Bartók zongoraműveiben” című előadása 
kísért.

A Zeneakadémia igen szoros kapcsolatot ápol bécsi 
partnerével, az Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien akadémiával. Ennek jegyében Borbély 
László és Dani Imre zongoraművészek utaztak az oszt-
rák fővárosba, hogy december 13-án a bécsi magyar 
nagykövetség koncerttermében szólaltassák meg a ki-
választott darabokat. Az est különlegességét a változa-
tos műsor és az előadás módja adta: a bécsi művészek 
játszottak Bartók-műveket, míg a magyar vendégek 
Bartókkal kortárs szerzők, Berg, Schönberg és Strauss 
egy-egy darabját szólaltatták meg.

Forrás: lfze.hu
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Február 8. és 12. között a Toldi Artmoziban hatodik 
alkalommal rendezik meg a Finn Filmnapokat. 2017-
ben Finnország függetlenségének 100. évfordulóját 
ünnepli – a fesztivált az emlékév egyik nyitóeseményé-
nek szánják a rendezők mindazok számára, akik érdek-
lődnek a finn kultúra iránt. Hogy miben más ez a fesz-
tivál? Keretén belül jó néhány különleges, érdekfeszítő 
és északi humorral fűszerezett művészfilm lesz látható, 
melyekkel nem találkozhat gyakran egy magyarországi 
mozilátogató.

A fesztivál nyitóvetítésén például egy 2014-ben ké-
szült, számos szakmai díjjal elismert dokumentum-
filmet vetítenek. A Pixadores azonban messze nem 
egy unalmas ismeretterjesztő. Négy fiatal utcamű-
vészről szól, akik São Paulo-i favelákban élnek, de 
változásra vágynak. Ezért a lehető legszokatlanabb 
helyekre felmászva, olykor életüket is kockáztatva 
festik a falakra üzeneteiket. Egyesek bűnözőknek te-
kintik őket, mások elismerik művészi tevékenységü-
ket. Azonban aki a járt útról letér, annak a járatlan 
út árát meg kell fizetnie. Ennek története bontakozik  
ki a néző előtt.

A házsártos című film egy megkeseredett öreg-
ember és karrierista menyének olykor megmoso-
lyogtató, máskor megható történetét dolgozza fel.  
A Hozományvadász egy lányról szól, aki nem tud sze-
gény lenni, és egy fiúról, aki gazdag nem tud lenni. Aki 
a történelmi tematikájú mozit szereti, annak A bába 
című játékfilm ajánlott, amely a II. világháború vé-
gén dúló lappföldi háború idején játszódik, kiemelve 
egy helyi lány és egy Finnországból származó SS tiszt 
szerelmét, valamint annak következményeit. Aki pe-
dig az igazán fantáziadús művészmozit szereti, annak 
mindenképp érdemes megtekintenie a Lovemillát, 

A naptárban felbukkanó február két okból is jó hírt jelenthet. Először is boldogan hirdeti a vizsgaidőszak végét, 
amelyet megéltünk, és kisebb-nagyobb nehézségeket legyőzve túléltünk. Másodsorban pedig a kevés hóval 
és sok hideggel jelenlévő tél végének közeledtével biztat mindenkit, aki nem szereti teljes ruhatárát magára 
ölteni reggelenként. A február ugyanakkor megannyi kulturális izgalmat is tartogat számunkra. Következzék  
egy kis ízelítő a legjavából!

Finn fergeteg

egy igazán műfajanarchista vígjátékot. A film egy fiatal 
pár életéről szól, akik a lány nem egészen rendezett 
életű szüleinél laknak, és az elköltözéshez gyűjte-
nek pénzt. Eddig semmi különös. Azonban kiderül, 
hogy a fiú minden megtakarításukat arra herdálja 
el, hogy izmossá varázsolja testét. A történet pedig 
csak itt szabadul el igazán. A srácnak nem elég a ha-
gyományos testépítés – ezért robottá alakítja magát. 
A lány elhagyja emiatt, a fiú pedig fémszívet vásárol. 
A lány viszont elhatározza, hogy visszaszerzi a fiú  
szívét, szó szerint…

Mindez csak ízelítő mindabból, amit a Finn Filmna-
pok kínál. A fent ismertetett moziélmények mellett 
a fesztivál további művészfilmekkel, beszélgetések-
kel és workshoplehetőséggel várja az érdeklődőket.  
További részleteket a Toldi Mozi honlapján találhattok. 
Élményteli szórakozást!

Lakatos Zsuzsa
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A szexuális zaklatás tabutémának számít. A médiában 
nagy port kavart botrányok – gólyatábori nemi erő-
szak, uszodai molesztálások – után újra hallgatunk a 
problémáról, pedig ennél általánosabb jelenségről van 
szó. Sokan nevetgélnek, sztorizgatnak ilyen ügyek kap-
csán, pedig nemcsak a fizikai erőszak, hanem a szavak, 
gesztusok is mély sérüléseket okozhatnak. További 
problémát jelent az áldozathibáztató magatartás, és 
hogy az érintettek nem tudnak kihez fordulni.

Varga Anna Gizella, aki fél éve végzett a Képzőmű-
vészeti Egyetem tervezőgrafikus szakirányán, diplo-
mamunkájában olyan egyetemista nők történeteit 
dolgozta föl, akiket zaklatás ért az őket tanító férfiak 

2017-ben is folytatódnak Márai Sándor Hallgatni 
akartam című monológjának előadásai a Vígszínház 
Házi Színpadán. Az író 1950-ben fejezte be elbeszé-
lését Ausztria 1938-as hitleri megszállásáról, 2013-ig 
azonban a kézirat kiadatlanul hevert. Eredetileg az 
Egy polgár vallomásai harmadik, egyben befejező 
kötetének szánta – vallomásnak egy olyan időszak-
ról, amikor a klasszikus Európa minden korábbi érté-
két elvesztette. Megrázó, őszinte elbeszélés a polgári 
műveltség sorsáról, az Anschluss napjáról, az osztrák 
függetlenség megszűntéről. Keserű felismerés, mely 
szerint a diktatúrában sem beszélni, sem hallgatni 

Figyelemfelkeltő plakátok és prevenciós kiadvány: 
szexuális zaklatás a felsőoktatásban

„Nem lehet hallgatni”

részéről. A kiállításon hat plakátot és egy mappát lát-
hatnak az érdeklődők, benne kézzel írt történeteket 
a szexuális inzultusokról. A kiállítást prevenciós kiad-
vány kíséri, amely a NANE (Nők a Nőkért az Erőszak 
Ellen) Egyesület gondozásában jelent meg.

Az ötletes, bátor plakátok provokatívak, de nem indu-
latosak, fölkeltik a figyelmet és párbeszédre ösztönöz-
nek, hogy újragondolhassuk (nemi) szerepeinket és 
viselkedésmintáinkat. A kiállítás február 2-tól látogat-
ható a Kelet Galériában (Bartók Béla út 29.).

Merényi Péter – Varga Abigél

nem lehet a moralitás elvesztése nélkül. A mű Márai  
első emigrációban írt, befejezett alkotása.

A regényt Marton László rendezésében B. Török Fru-
zsina alkalmazta színpadra Tallér Zsófia zeneszerző 
és Radnóti Zsuzsa dramaturg közreműködésével, 
Hegedűs D. Géza tolmácsolásában. Az előadás rész-
leteket emel ki Márai Sándor Beszéljünk másról?, va-
lamint A teljes napló 1943–1944 és a Halotti beszéd 
című műveiből is. Az érdeklődők február 2-án, 7-én,  
12-én és 18-án tekinthetik meg az előadást.

Varga Abigél
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Büki Zsófi kolléganőmmel hajdanán volt egy képze-
letbeli gyűjteményünk, az Intézménytörténeti Tu-
dástár, ahol a Zeneakadémián, főleg a könyvtárban 
történt érdekes sztorikat gyűjtöttük. Most, a tél végé-
nek álmos napjaiban talán többeknek örömére lesz, 
ha megosztok néhányat ezek közül. 

A könyvtár csendjében egyik kollégám suttogva kér-
dezte a munkájában elmerült másikat:
– Kész a kávé? – mire a másik:
– Mi van a Kékszakállúval?

A felújított könyvtár csendjét olykor a polcok zavarták 
meg. Az egyes polcokat fogas fémállványok tartják – 
vagy éppen engedik el. Időnként egy-egy megrakott 
polc leszakadt, és nagy robajjal, néha az alatta levőt 
is magával rántva ért földet – vagy éppen üvegpadlót. 
Miután minden jelenlévő túllépett az infarktusközeli 
állapoton, kedves foglalatosság volt a polcot visszaesz-
kábálni, és a kottákat újra sorba rakni. Szerencsére az 
ilyen esetek már megszűntek.

Az internetes előjegyzés előttről megmaradt kölcsön-
zőcetliknek a visszaköltözés után is hasznát vettük, 
hiszen a raktárosokkal gyakorlatilag ezek könyvliftben 
való küldözgetése volt az egyetlen kapcsolattartá-
si mód. Ezeken mentek az extra kérések, a szolgálati 
közlemények, a leltározási információk, de néha a sze-
retetcsomagok is. Az alsó raktárban a nagy nyári leltá-
rozás közben egyszer üzenetet kaptam: „Nincs kedved 
kávézni?” Megfőztem a kávét, felküldtem a lifttel, mel-
lette pedig a kis cetlit a hivatalos selejtezési szöveggel: 
„Álmosság, 1 db, törölve”, dátumbélyegző, szignó.

Sok mosolygós pillanatot szereztek az olvasók is.  
Egyszer az olvasószolgálaton én vettem fel a telefont. 
Lelkendező, 50 év körüli férfihang szólt bele, aki el-
mondta, hogy végső tanácstalanságában felhívta egy 
zenei kérdésével a Zeneakadémiát. Már jó néhány 
helyszínre irányították a hívását, de zenei kérdésben 
előttem senki nem vállalkozott segítségnyújtásra.  

Azzal folytatta, hogy egy mű pontos címére lenne 
kíváncsi. Gyorsan megnyitottam a keresőrendszert, 
onnan remélve a segítséget. Az úr viszont tovább foly-
tatta:
– Énekelhetem? – és énekelte Mozart Török indulóját. 
A keresőre így aztán nem volt szükségem, csak némi 
önuralomra, hogy komoly maradjak. Tájékoztattam, 
hogy melyik mű melyik tételéről van szó, ő pedig há-
lálkodva elköszönt.

Akkoriban megszaporodtak az ilyen történetek. Volt, 
aki a hetedikes lánya ének-zene házi feladatához kért 
telefonos segítséget, volt, aki egy kitépett kottalapot 
hozott, hogy ebből kéne a teljes mű, de volt olyan is, 
aki a „mi-mi-fá-mi-ré-dó” kezdetű Schubert-mű kottá-
ját kérte.

Néhányaknak a könyvtár rendje is újdonság volt. Egy-
szer például egy japán hallgató óvatosan arról érdeklő-
dött, hogy az olvasóteremben előveheti-e a saját kot-
táját, vagy az étteremhez hasonlóan itt is csak helyben 
rendelt terméket illik fogyasztani.

A felújítás utáni szigorú és életszerűtlen szabályozá-
sok sokakban keltettek ellenérzést. Ekkoriban történt, 
hogy egy női hang fennhangon énekelt az aulában, 
ami a költözés utáni merev csendben egészen rend-
kívüli volt. Kisvártatva benyitott egy csupa szív, csupa 
száj külföldi lány. Angolul kezdett mentegetőzni:
– Nem én voltam! – Csak mosolyogtam, és viccelődve 
annyit mondtam:
– Nem tudom, mire gondolhat, hogy így énekel. –  
A lány elkomorodott, és szigorú hangon így válaszolt:
– Azt gondolja, hogy egy zeneakadémián van, és nem 
egy nyomorult múzeumban!

Remélem, sikerült megsejtetnem, hogy a könyvtá-
ri csend nem jelent fagyott arcú múzeumi közeget.  
Minden kedves olvasónkat szeretettel várjuk a tavaszi 
félévben is!

Uzsaly Bence

Könyvtári anekdoták



2017. február | FIGARO

09

Alig ment el a Jézuska, és alig hever-
tük ki a szilveszteri mulatozás fára-
dalmait, máris itt az új buliszezon. 
Farsang van, készíthetjük a jelme-
zeket, és persze kapkodjuk a fejün-
ket, hogy mikor hol is lehetne telet 
űzni. Népzenészek és érdeklődők 
számára idén is a Csángó Bál ígérke-
zik a legjobb programnak, amelyet 
A kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány és a Moldvai Magyarok 
a Moldvai Magyarokért Szövetség 
huszonegyedik alkalommal szervez 
meg. Bár lapzártánkig az esemény 
plakátját még nem tették közzé, a 
hírek szerint február 18-án a Mille-
náris Parkban rendezik meg. A bálon 
az igényes, moldvai adatközlők és 
hagyományőrzők által előadott és szervezett színpa-
di műsorokon kívül lehetőség nyílik arra is, hogy az 
adatközlőkkel találkozzunk. Együtt lépnek föl gyerekek 
és idősek, közöttük a moldvai magyarság ikonikus fi-
gurái, tavaly például Hódorog András, Nyisztor Ilona, 
Petrás Mária. Többen közülük szinte állandó szereplői 
a bálnak, így Nyisztor Ilona is, aki a XIII. Csángó Bálra 
magával hozta édesanyját is, akitől „tiszta forrásból” 
hallhattunk archaikus imákat. A színpadi műsor után 
alternatív programok várják az érdeklődőket, mint 
például énektanítás, táncház, adatközlőkkel való talál-
kozás, különböző hagyományőrző együttesek bemuta-
tói. A XIX. Csángó Bálon teljes „csángó menyekező”-t 
nézhettünk végig. Aki ezek között nem talál kedvére 
valót, az alternatív programként moldvai kiadványokat 
és hangzó anyagokat vásárolhat, hogy ihletet nyerjen 
és bővítse repertoárismeretét.

Az igazi farsangi felpörgés időszaka azonban február 
23–28 között vár ránk. Mohácson ekkor tanulmányoz-
hatjuk a busójárás hagyományát: közel 800 busó és 
200 maskarás búcsúztatja majd régi sokác szokás sze-
rint a telet. Az ötnapos program során gasztronómiai 

bemutatóra, maszkok, busókellékek és egyéb népmű-
vészeti tárgyak felvonultatására éppúgy sor kerül, mint 
különböző hagyományőrző és táncházas csoportok 
színpadi produkcióira.

Versendi Kovács József, a Népművészet Mestere díj 
birtokosa és barátai éppúgy fellépnek, mint Szörényi 
Levente és a Vujicsics együttes, Herczku Ágnes vagy 
Menyhárt Éva sokác népdalokkal.

A programszervezésben a helyi német önkormányzat 
is részt vesz: a területi német népdaléneklési versenyt 
a busójárás idején rendezik meg. Tanúi lehetünk an-
nak is, hogyan fér meg több dudás egy csárdában: 
február 24-én délelőtt a Hangszer- és Dudakészítők 
Nemzetközi Konferenciája kerül megrendezésre a X. 
Nemzetközi Farsangi Dudástalálkozó programsoroza-
tának részeként. A rendkívül gazdag és több nemzeti-
ségi kultúrát átfogó részletes programot itt találjátok: 
mohacsibusojaras.hu.

Mindenkinek jó farsangolást kívánok!
V. Szűcs Imola

forrás: nationalheritage.hu

„Itt a farsang, áll a bál”

NÉPZENE
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Annál jobban szeretem. Zárkózottságát, azaz 
érthetetlenségét értem. Mély érzésű. Gazda-
gok, színesek és finomak az érzései. Hiszen 
művész! De muzsikus, nem poéta, és nincs 
meg az alakító bravúrja, hogy akár tettben, 
akár szóval méltó (hűről ne is beszéljünk) 
kifejezést adhatna neki. A banalitástól pedig 
irtózik. A baj csak az, hogy nem bízik bennem, 
mint partnerben. Pedig attól nem kell tarta-
nia, hogy az én kezemben valami, akármi ba-
nálissá lesz.”

Egy 1904. április 18-i naplóbejegyzésében Balázs ba-
rátja megközelíthetetlenségével kapcsolatos aggodal-
mát fejezi ki.

„Tegnap kint jártam Kodállyal a budai hegyek-
ben. Nem bírom megközelíteni. Igazán nem 
tudom már, mihez fogjak. Néha úgy rémlik, 
mintha nem büszke tartózkodás volna az ő 
zárkózottsága velem szemben, hanem elfo-
gultság. Csodálatos, hogy mennyire elfogult 
és esetlen is bizonyos tekintetben néha, ha 
valami bizalmasabb dologról van szó. Talán 
belső világának kifejezőképessége annyira 

Chelemen Paula karikatúrája

„Azt hiszem, együtt egy teljes, kerek világot alkot-
nánk, melyben sehol űrt nem éreznénk.” Ezekkel a 
szavakkal jellemezte naplójában Bauer Herbert, a 
később Balázs Béla néven ismertté vált író Kodály 
Zoltánhoz fűződő barátságát. A 2017-es Kodály-év 
apropóján az új év első Elődeink másképp rovata 
Balázs Béla naplójából szemezget, melyen keresztül 
nem csupán az ifjú Kodály, de e két fiatalember egye-
dülálló világába is betekintést nyerhetünk.

Balázs Béla és Kodály Zoltán 1902-ben, a budapesti 
Eötvös József Collegium falai között ismerkedtek meg 
egymással, ahol szobatársak voltak. Ugyan Kodály 
két évvel idősebb volt Balázsnál, mégis hamar szoros 
baráti viszony alakult ki kettejük között. Balázs napló-
jának – aki a naplóírás műfaját nem magánéleti céllal 
űzte, hanem kifejezetten a nyilvánosságnak szánta – 
ez időben keletkezett bejegyzéseiben az élet alapvető 
kérdéseiről, filozófiáról, szerelemről, barátságról, ezen 
belül is elsősorban Kodályhoz fűződő viszonyáról fo-
galmazza meg gondolatait.

Ismeretségük korai időszakából olvashatjuk az alábbi 
bejegyzést, melyből kiderül, hogy Balázs úgy érzi, az 
„Isten is egymásnak teremtette őket”, ugyanakkor azt 
gondolja, hogy Kodály nem bízik meg benne.

„Megkaptam a harmadik levelezőlapot Zol-
tántól. Azt mondtam neki Pesten, mikor elbú-
csúztunk: nem kereslek fel, míg háromszor is 
el nem jössz értem. Kedvem tellett benne ez 
egyszer következetesnek lenni. Erre feleltem. 
De szentimentális hangulatban voltam – neki 
valószínűleg nem fog tetszeni. De megír-
tam neki, hogy vagy teljes barátság, ahogy 
én gondolom, vagy semmi. Utóvégre úgyis 
meglesz, azt tudom. Bennünket az Isten is 
egymásnak teremtett. Lehet, hogy majd az 
idén összeszokunk. Hogy Zoltán három leve-
lezőlapot írt egymás után, felelet nélkül, az 
nagy haladás. Nem vártam, az bizonyos. Az 
egyetlen ember, akivel hosszabb ideig éltem 
együtt, anélkül, hogy át tudtam volna látni. 
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egy irányban, a zeneiben fejlődött ki, hogy a 
szóbeli kifejezéstől elszokott. Pedig néha cso-
dálatosan csattanó, sőt festői kifejezései van-
nak némely dologra. És gazdag és tartalmas 
is van annyira, hogy bőven jutna, ha kétféle 
csapon eresztené is meg.”

Balázs három évvel későbbi, 1907. december 4-i nap-
lóbejegyzése a két fiatalember eltávolodásáról tanús-
kodik, ugyanakkor az író vallomásából kiderül, meny-
nyire fontos számára Kodállyal való kapcsolata.

„Hanem a legnehezebb valamennyi közt: 
Zoltán. Valami baj van velünk. Egyelőre 
nem értem. Ennek az én szürke, ködös elé-
gedetlenségemnek fő oka, hogy Zoltántól 
elszakadtam. Ritkán vagyok vele együtt.  
Ő dolgozik, én dolgozom, és semmi közös 
dolgunk – nem csavargunk, nem járunk 
együtt sehova. Ha pedig együtt ülünk, va-
lószínűleg ezért alig tudunk egymással mit 
beszélni. Ő most el is van keseredve, a baja 
engem is lenyom, rossz vigasztaló vagyok. 
Hát hallgatunk együtt, és fojtottnak érezzük 
a levegőt, valamit érzünk közöttünk, és nem 
tudjuk, mit. […] Ennek az én szürke, ködös 
eltévedettségemnek a fő oka pedig, hogy 
Zoltánnal valahogy az életem stílusát vesz-
tettem el. Vele vagyok otthon. Idegenben 
vagyok nélküle. És most mégis került valami 
közénk. Szenved, és elzárkózik előlem. Fel 
nem keresne, ha én nem keresném, mogorva 
és szótlan, nem megy bele semmi tervembe, 
kelletlen. És ma megvártam az Akadémi-
án, mert hallottam, hogy rosszkedvű, hogy 
segítsek, ahogy tudok. Megint nem tudott  
beszélgetés indulni közöttünk.”

Néhány zenével kapcsolatos bejegyzést is találhatunk 
Balázs naplójában. Egy 1907. január 4-i írásból kiderül, 
hogy Kodály hogyan vélekedett a hárfáról, továbbá az 
is, hogy Balázs Bélának erről mi volt a véleménye.

„Tegnap Strauss Saloméjánál hárfákról 
volt szó. »Van a Nyári estében?« – kérdem. 
»Nincs – feleli Zoltán. – Nem szeretem. 
Nekem az nagyon lágy hangszer.« »Hm.  
És mégis a Pelléas és Mélisande-ot aka-
rod megzenésíteni? Mégis a fehér színt 
jobban szereted a vörösbarnánál? Mégis a 
Mélisande-ok tetszenek a nők közül?«”

Az előző gondolatokhoz szorosan kapcsolódik a lent 
idézett 1906. október 22-i berlini naplóbejegyzés, 
melyből kiderül, hogy Kodály Maurice Maeterlinck 
drámáját tartotta ideálisnak egy általa elképzelt operá-
hoz. Kodály végül soha nem írta meg a maga Pelléasát, 
s színpadi művei közül csupán az 1948-ban bemutatott 
Czinka Panna című daljátéka alapul Balázs Béla szöve-
gén. Tudvalevő azonban, hogy Balázs Béla A kékszakál-
lú herceg vára szövegkönyvét – melyben egyébként 
érezhető Maeterlinck hatása – eredetileg Kodálynak 
szánta. Végül azonban Balázs szövege Bartókot ihlette 
meg – aki Kodály révén ismerkedett meg Balázs Bélá-
val –, és ő írt belőle operát.

„Maeterlinck: Pelléas és Mélisande. Itt néz-
zem meg – mondta Zoltán –, hogy hogyan 
gondolja ő az operát. Én is így gondoltam. 
De nem játékképpen. Nem kimondani csak 
kimondhatatlant szabad. Oda pedig oly ha-
mar eljutunk, hogy nem érdemes előbb af-
fektálni. Egyáltalában nem szabad hitelét 
venni a csodának. Mert van, de előbb végére 
kell járni a valóságnak. A csoda semmit el ne 
takarjon. Mindig csak mutasson. Láthatat-
lant mutasson. A látható is csoda jelentőssé 
válik, ha a mese csodáknak csak folytatása,  
és nem mond ellent neki. Pedig ez a végcél!”

Laskai Anna



Hans von Bülow, 1889 körül 
(fotó: Leonard Berlin-Bieber, commons.wikimedia.org)
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A kapitalizmus mélyen meghatározza az európai 
kultúrát: miért éppen a „komolyzene” jelentene ki-
vételt? A klasszikus-romantikus műalkotás fogalma 
elválaszthatatlan a 18–19. századi kultúra gazdasá-
gi hátterétől – hogy marxi fogalmat használjunk –, 
alapjától: az indusztriális kapitalizmustól. A javak 
termelése, elosztása, fogyasztása párhuzamba ál-
lítható azzal, ahogy a zeneszerzők megírják, a mu-
zsikusok előadják, és ahogy a közönség befogadja a 
zenét. A muzsika állandósult formát öltött: termék 
és árucikk lett, többé nem enyészett a múltba. „Mert 
bár a zeneművek előadása az időben történik, maga 
a mű mégis fennmarad” – írja Nicholas Cook Zene –  
Nagyon rövid bevezetés című könyvében.

„Az az elgondolás, amely a zenét valamiféle árucikk-
nek tekinti, természetszerűleg helyezi a zeneszerzőt, 
az alaptermék létrehozóját, központi pozícióba” – foly-
tatja máshol a Cambridge-i Egyetem zenetörténész 
professzora. „Ugyanakkor a Beethoven-recepció korai 
éveiben született gondolat, miszerint a zene hallgatá-
sa valamiféle lelki közösséget teremt a zeneszerzővel 
magával, olyan dimenziót adott hozzá ehhez, amely-
nek megértéséhez néhány etimológiailag rokon szó 
vizsgálatával juthatunk közelebb. Először is ott van a 
zeneszerző mint auktor, azaz a zene alkotója. Ez a for-
rása annak az autoritásnak, amely a zeneszerző saját-
ja, amikor néhány előadó, például Roger Norrington, 
azt állítja, hogy interpretációja Beethoven valódi 
szándékát tükrözi, vagy amikor kottakiadók mondják 
ugyanezt autoritatív kiadások kapcsán. (Az előadás 
vagy kiadás tehát a zeneszerző tekintélyétől szerzi 
autoritását – ami nyilvánvaló olyan esetekben, ami-
kor a zeneszerző autorizálja, tekintéllyel ruházza fel 
a zene bizonyos változatát vagy megszólalását.) Végül 
pedig ez az autoritás könnyen válhat autoriteritássá, 
a tekintély tekintélyelvűséggé, ami a legnyilvánva-
lóbban a karmesterek és zenekari muzsikusok vi-
szonyában figyelhető meg, de többnyire áthatja  
gondolkodásunkat a zenei előadás egészét illetően is.

A 19. században azt állították, hogy amikor Hans von 
Bülow Beethoven zongoradarabjait játszotta, előadó-

ként teljes mértékben háttérbe szorította önmagát: a 
hallgatók kizárólag Beethovent hallották, nem pedig 
Bülow-t. […] Ami igazán sokatmondó ebben, az az, 
hogy mindezt rendkívüli dicséretként hangoztatták (és 
teszik ezt ma is), mintha a legnagyobb előadók azok 
volnának, akiket észre sem veszünk. […] a zenéről való 
gondolkodásunkban benne rejlik, hogy az előadóknak 
alárendelt szerepet jelölünk ki – még ha e szerep el-
lentétben is áll azzal a tömjénezéssel, amely a zenei 
piacon a karizmatikus előadókat körülveszi […]. Más 
szavakkal: az a gondolat, hogy az előadó szerepe nem 
más, mint a zeneszerző által létrehozott alkotás rep-
rodukálása, tekintélyelvű hatalmi viszonyokat épít a 
zenekultúrába, ami kifejeződhet a zeneszerző és az 
előadó közötti viszonyban, vagy akár az előadók kö-
zötti kapcsolatban, különösen – mint említettem – a 
zeneszerző képviselőjeként feltűnő karmester és az 
egyszerű zenekari muzsikusok viszonyában.”

Nicholas Cook: Zene – Nagyon rövid bevezetés. Ford. 
Fazekas Gergely. Rózsavölgyi és Társa, 2014. 35–36.

Merényi Péter

Zene a kapitalizmusban: 
a szerzők hatalmáról – 
Világ előadói, egyesüljetek!



Horace Silver
(fotó: Dmitri Savitski, forrás: commons.wikimedia.org)
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Január 11-én ünnepelte 85. születésnapját a mo-
dern magyar jazzoktatás legfontosabb egyénisé-
ge, Gonda János.

Gonda már zeneakadémiai tanulmányai előtt 
és alatt is aktívan közreműködött a szerveződő, 
illetve újjászerveződő magyar jazzéletben. Zon-
gorista-zeneszerzőként kutatni kezdte ezt az ame-
rikai zenei irányzatot, ami hazánkban akkoriban 
teljes mértékben apokrifnak számított, majd a 
hatvanas évek végére kemény munkájának és 
közbenjárásának köszönhetően elérte, hogy el-
fogadottabbá válhasson a jazz. Így szabad lett az 
út ahhoz, hogy 1965-ben megnyíljon az ország 
első modern jazzintézménye, a Bartók Béla Zene-
művészeti Szakközépiskola jazztanszaka, ahol 32 
éven át dolgozott tanszékvezetőként. A hatvanas 
évek közepétől kezdve jelentek meg önálló, pó-
tolhatatlan értékű jazztörténeti és jazzelméleti 
szakkönyvei. Ezekből a korszerű amerikai tanköny-
vekkel minden tekintetben lépést tartó művekből 
magyar jazzmuzsikusok generáció tanulták (és 
tanulják a mai napig) a jazzrögtönzés esztétiká-
ját és szabályait. 1990-ben Gonda hozta létre a  
Magyar Jazz Szövetséget.

A kilencvenes évek elején elérte, hogy a szakkö-
zépiskolai fokozatú jazztanszak immáron a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola önálló tanszé-
kévé válhasson.

Gonda muzsikusként, zeneszerzőként színes 
és nagy műjegyzékkel rendelkezik: több mint 
egy tucatnyi filmzene, rengeteg jazzdal, szim-
fonikus jazzmű, balett- és pantomimzene s 
természetesen sok-sok jazzalbum fémjelzi 
munkásságát.

A magyar jazzoktatásban résztvevő összes 
jelenlegi és egykori tanuló nevében kívánunk 
boldog születésnapot Gonda Jánosnak!

Miles Davis & Gil Evans: Sketches of Spain (1960)

A kultikus album, mely a jazz, a komolyzene és a modern 
spanyol és latin-amerikai zenék szerelemgyereke, egyben a 
trombitás Davis és a hangszerelő-zeneszerző Evans pálya-
futásának egyik csúcsa.

Charles Mingus: Mingus Ah Um (1959)

Avantgárd megoldásokkal operáló, szellemiségében mé-
lyen hagyományőrző, ugyanakkor mindig új utakat kereső 
lemez, ami a hard bop, a post bop és általánosságban véve 
a jazz és minden kreatív, improvizatív muzsika etalonmű-
ve. Mingus kegyetlenül őszinte zenéje élesen reflektál az 
ötvenes-hatvanas évek polgárjogi küzdelmeire, mindezt 
instrumentális tételeken keresztül.

Horace Silver: The Cape Verdean Blues (1965)

A néhány évvel ezelőtt elhunyt Silver zenei törekvéseinek 
talán legtipikusabb lenyomata: a hard bop afroamerikai 
néplélekből származó energiája latin ritmusokkal párosul. 
Silver zenéje (hasonlóan Art Blakey zenekarainak világá-
hoz, melyekben maga Silver is megfordult) a bebop harmó-
niai összetettségén lazított egy kicsit, és a hangsúlyt inkább 
a dallamosságra és a ritmikai változatosságra helyezte.

Szentgallay György

Gonda 85 Klasszikus jazzlemezek februárra
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William Christie és a Les Arts Florissants (fotó: © Posztós János, Müpa)

December 17-én a Művészetek Palotájában William 
Christie és együttese, a Les Arts Florissants adta elő 
Händel legnépszerűbb oratóriumát. 

Nehéz dolga lehet annak, aki olyan ismert és sokat 
játszott darabhoz nyúl, amilyen a Messiás, Händel 
életművének emblematikussá vált darabja. S talán 
még nehezebb akkor, ha az illető művész a régizenei 
mozgalom képviselője. Adott az elvárás: újabb és még 
egyénibb oldaláról kell bemutatni a művet a közönség 
meghódítására, méghozzá a historizmus eszközeivel. 
Mondhat-e még valamit ezen lenyűgöző alkotás újabb 
előadása a zenerajongónak, koncertlátogatónak?

Nos, William Christie válasza: igen. A historikus elő-
adásmód egyik legnagyobb mai alakja szerint minden 
kottát meg lehet úgy közelíteni, hogy szóljon a ma 
emberéhez, és ebben ugyan fontos lehet a történeti 
hűség, de nem a legfontosabb. A mű megszólaltatása 
kommunikációt és újraalkotást jelent, amihez elsősor-

ban a művész egyéniségére van szükség. A régizene-
játékban nincs kizárólagos helyes út, az „autentikus” 
jelző voltaképpen az eredetiséget és a darab sajátos 
egyéni felfogását is magában foglalja.

Megszokhattuk, hogy a mai historikus előadásmód 
képviselői egyre extrémebb és különlegesebb, sőt 
sokszor örvendetesen leleményes hangzó hatások-
ra törekednek, akár eltérő kottaverziók alapján (ez 
egyébként a Messiás esetében különösen jellemző, 
hiszen csak az egyes alkalmakhoz adaptált változatok 
maradtak fenn), hogy minél vonzóbb és eladhatóbb 
legyen a végeredmény. Christie Messiás-interpretáci-
ója azonban szakított a régizenejátszást ma általában 
jellemző kiélezett, részletekbe menő expresszivitással. 
Sallangtalan egyszerűséggel szólalt meg a mű, megál-
líthatatlan zenei előrehaladás érzetét keltette minden 
egyes tétel. Nagy dinamikai kontrasztokat nem alkal-
mazott az együttes, néhány kivételtől eltekintve, mint 
például a ráadásként megismételt Halleluja-kórus mű-

Színtiszta egyszerűség

KRITIKUS TOLLAL
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vészien felépített, áttetsző fortéja, amelyből hiányzott 
bárminemű „repesztés” igénye. Semmi „csinált” vagy 
eltúlzott gesztus; kivételes hangminőséggel párosult 
kecses, ám telt és melegen ragyogó hangzás; áradóan 
sima összefogottság; világosan és pontosan kijátszott 
ritmika (az ebben rejlő erőt különösen kiaknázták), 
artikulációk és agogika – így lehetne megragadni az 
összbenyomást. Egy igazi natúr Messiást hallottunk.

A kellő változatosságot és kifejezőséget azonban nem 
kellett nélkülöznünk. Különösen jólesően zengett pél-
dául az And he shall purify kezdetű kórustétel fürgesé-
ge és frissessége (egyáltalán: a kórusfúgák egyszerre 
tömör és levegős, rendkívül követhető felépítése), 
vagy a Surely he hath borne our griefs tételt megelőző 
zenekari anyag szürreális, távoli hangszíne (amelyet a 
kórus még hátborzongatóbban reprodukált a Since by 
man came death című tétel a cappella szakaszaiban), 
hogy csak néhányat emeljek ki.

Christie energikus, de mértéktartó és összeszedett 
mozdulatai alatt igazán egységes hangzásképpel ele-
venedett meg a mű. Feltűnő volt az előadásban, hogy 
a szólamok rendkívül kiegyenlítetten szóltak. A fényes 
csengésű zenekaron szélesen, puhán és karakteresen 
kibomló dallamoknak nagyon aktív, de nem kiugró 
összetevőjét képezték a szép hangszínű mélyvonósok. 
A vokális és hangszeres anyagok pedig teljes mérték-
ben együtt lélegeztek, egymásba fonódtak (ennek 
fontosságát Christie egyébként külön hangsúlyozza 
a korhű előadásokban, sikerült is valóra váltania). Az 
énekes szólisták – név szerint Emmanuelle de Negri, 
Katherine Watson, Carlo Vistoli, Samuel Boden és 

Ragyogó zenei megoldások és bosszantó gikszerek. 
Ez a kettősség, a megkapó szépségű, ihletett momen-
tumok és a koncentráció pillanatnyi hiányából ere-
dő pontatlanságok váltakozása jellemezte a Magyar  
Rádió Szimfonikus Zenekarának január 5-i koncertjét.

Az együttes ezen az estén XX. századi magyar szerzők 
műveit tűzte műsorra: Kodály Zoltán és Dohnányi 
Ernő egy-egy ritkábban elhangzó kompozíciója, majd 
Bartók Concertója csendült fel a Zeneakadémia Nagy-
termében.

Konstantin Wolff – nem átütő hangon, ám megbízha-
tóan és a technikai követelményeknek is maximálisan 
eleget téve kivitelezték szólamukat. Felettébb kultu-
rált és a zenekarral a legteljesebb összhangban álló, ha 
nem is frenetikusan hatásos éneklést hallottunk tőlük. 
Az áriák némelyikének végén elhangzó cadenzákban 
hangjuk egészen váratlan erővel tárult ki, ez hívta fel 
figyelmemet arra, hogy ezek a fiatal művészek – Chris-
tie tehetségtámogató programjának, a Le Jardin des 
Voix-nak résztvevői – sokkal impozánsabb hangi tel-
jesítményre is képesek, és jelen esetben szándékosan 
nem élnek vele.

Ez a fajta finomság és visszafogottság (talán valami 
higgadt kimértség?) mindezekből ítélve az egész kon-
cepciónak része volt. Úgy tűnt, Christie-ék nem töre-
kednek sem monumentális hatású, sem a részleteket 
cizelláló interpretációra, hanem minden tételt meg-
szakítatlan, mégis világosan tagolt áradatként, a maga 
természetes karakteréhez igazodva szólaltatnak meg. 
Ez egyszerre jelölte ki az előadás erényeit és határait. 
Ahhoz mindenesetre nem férhet kétség, hogy a szó 
szoros értelmében szép, mélyen átélt, intim hangula-
tú, lenyűgözően érett és letisztult előadás emlékével 
távozhatott a közönség.

Molnár Fanni

(William Christie és a Les Arts Florissants, 2016. 
december 17. 19:30. Müpa, Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem; Händel: Messiás; vezényelt Wil-
liam Christie, közreműködött: Emmanuelle de Negri, 
Katherine Watson, Carlo Vistoli, Samuel Boden, Kons-
tantin Wolff)

A koncert nyitódarabja, Kodály Zoltán népies egysze-
rűségű Kádár Katája esetében még úgy tűnt, csupán 
átmeneti a zenekar összeszedetlensége. Az együttes 
kissé érdes hangszínen, „szétszólva” indította a dara-
bot. A zenekar és az énekes szólista közötti összhang 
sem volt tökéletes, a túl intenzív kíséret sokszor el-
nyomta a baritonista hangját. A mű végére azonban 
a szólamok egyre inkább összesimultak, a lezáró, a 
szerelmesek túlvilági egyesülését megjelenítő zene-
kari utójáték nagyon hatásosan sikerült. Haja Zsolt 
szép, melegfényű hangon, érthető szövegmondással,  

Vegyes érzésekkel

KRITIKUS TOLLAL
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technikailag kifogástalan precizitással énekelt, tö-
kéletesen egyensúlyozva az operai és a népiesebb,  
egyenes éneklés között. Hangjából azonban olykor 
hiányzott az a drámai kifejezőerő, melyet a ballada- 
szöveg súlya megkövetelt volna.

Dohnányi 1952-ben írt, sajnálatosan keveset ját-
szott Stabat matere jelentette a koncert fénypontját. 
Az eredetileg fiúkórusra és zenekarra készült darab 
mintegy emléket állított a tragikus Kodály-ballada 
szerelmespárjának, pozitív végkicsengésével egyúttal 
magasztos feloldásként is szolgált. A zenekar jelenlé-
te és hangzása a Dohnányi-mű esetében jóval meg-
győzőbb volt, bár előfordultak apróbb, a pillanatnyi 
figyelmetlenségből fakadó pontatlanságok – a kür-
tök belépése például számos alkalommal gikszerrel 
végződött –, mégis megkapó szépségű pillanatok-
nak lehettünk tanúi. Külön dicséretet érdemelnek a 
Magyar Rádió Gyermekkórusának tagjai, akik egy-
séges, csillogó hangszínen, korukat meghazudtoló  
érett muzikalitással adták elő a korántsem könnyű 
szólamot. A három szólista, Magyarkuti Nóra, Hor-
váth Mária és Nemes Edit – mindhárman a Magyar 
Rádió Énekkarának kóristái – egymással tökéletes 
összhangban simultak bele a zenekari szövetbe,  
hibátlanul, ízléses formálással énekeltek.

A koncert második felében elhangzó Concerto ese-
tében volt a leginkább szembetűnő a zenekar inga-
dozó koncentrációja. A mű ígéretes egyszerűséggel 
indult, az együttes mélyvonósai nagyon hatásosan 
jelenítették meg a darabindító káoszhangot. A zenekar 
szélsőséges dinamikai kontrasztokkal, merész tempó-
váltásokkal szólaltatta meg a művet, sokszor azon-
ban hiányzott a tételek egységbe, egy ívbe foglalása.  
Az együttesre a koncert korábbi részében is olykor jel-
lemző érdes hangszín a Concerto esetében általánossá 
és feltűnővé vált, főleg a rézfúvósoknál. Néha ez izgal-
mas hangzást eredményezett – például a Párok játéka 
trombitaszólója érdekes, groteszk színt kapott –, a leg-
több alkalommal azonban inkább zavaró volt.

A koncert karmestere, Hámori Máté nagy lelkesedés-
sel, lendületesen, de kissé bizonytalan kézzel vezette a 
zenekart. Vezénylése olykor olyan hatást keltett, mint-
ha nem lenne pontos képe arról, hogyan is szeretné 
az adott részt zeneileg megformálni, s ez a bizonyta-

lanság átragadt az együttesre is. Hirtelen, néha szin-
te ötletszerűnek tűnő tempóváltásait a zenekar nem 
mindig tudta azonnal követni, és ez gyakran ritmikai 
és intonációs pontatlanságokat eredményezett. S bár 
ezeket a hatásos zenei megoldások csodapillanatai 
időről időre feledtetni tudták, a koncert végén mégis 
vegyes érzésekkel, kissé keserű szájízzel távoztunk.

Takács Hajnalka

(Magyarul a Zeneakadémián, a Magyar Rádió Szim-
fonikus Zenekara és Gyermekkórusa, 2017. január 5. 
19:30. Zeneakadémia, Nagyterem; Kodály Zoltán: Ká-
dár Kata balladája, szóló: Haja Zsolt; Dohnányi Ernő: 
Stabat mater, op. 46, szóló: Magyarkuti Nóra, Horváth 
Mária és Nemes Edit, közreműködött a Magyar Rádió 
Gyermekkórusa (karigazgató: Matos László); Bartók 
Béla: Concerto, BB 123; a Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekara, karmester: Hámori Máté)

KRITIKUS TOLLAL



2017. február | FIGARO

17KULISSZA

Hózsa Zsófia: Először talán beszél-
jünk arról, hogy pontosan mi is a 
Kokas-pedagógia!

Vass Éva: A Kokas-pedagógia egy 
alternatív zenepedagógia, amely 
nagy hangsúlyt fektet a test hasz-
nálatára, az érzékelésre. Neve-
léspszichológusként azért érdek-
lődöm a Kokas-pedagógia iránt, 
mert hihetetlen lehetőségeket 
látok benne a tanulásra. A testala-
pú érzékelés nemcsak gyermek-
korban, hanem felnőttkorban is 
fontos, és a művészetek területén 
fogható meg leginkább a szerepe, 
jelentősége és helye. Az én kutatá-
si területem ezen belül a kreativi-
tás, az, hogy ezt ne intellektuális és 
racionális alapon közelítsük meg, 
hanem tereljük vissza a képzelet 
irányába. A képzelet fejlődéséhez 
rendkívül fontos, hogy el tudjuk 
engedni a racionalitást, és jelen 
legyünk abban az ürességben és 
csendben, ahol a dolgok történnek 
velünk. Az ötletek ekkor az érzel-
mek és a testi érzékelés alapján ke-
rülnek felszínre. A következő szin-
ten nem egyedül éljük át mindezt, 
hanem közösségben. A Zeneaka-
démián, a Kokas-kurzuson nagyon 
karakteresen megmutatkozott az, 
hogy mit ad a Kokas-pedagógia 
egy zenepedagógusnak vagy zené-
vel foglalkozó művésznek. Én a ku-
tatásom során azt elemzem, hogy 

hogyan formálja át mindez a hall-
gatók pedagógiáját, milyen hatása 
van a képzeletükre, kreativitásuk-
ra, hogyan bontakoztathatja ki azt 
a kreativitást, amihez más módon 
nem lehet hozzáférni, hiszen nem 
intellektusalapú.

Kokas Klára (forrás: kokas.hu)

Vass Éva neveléspszichológus, a Western Sydney University tanára és kutatója az elmúlt fél évet Budapes-
ten töltötte, hogy a Zeneakadémia Bevezetés a Kokas-pedagógiába című kurzusát látogathassa. A következő  
sorokban erről a rendkívül izgalmas pedagógiai módszerről és az itt szerzett tapasztalatairól mesél.

Gondolatok a Kokas-pedagógiáról

Maga a Kokas-kurzus nem volt is-
meretlen számomra, hiszen a Ze-
neakadémián ez már a harmadik 
évfolyam volt, és az első csapattal 
találkoztam egyszer. Az ő anyaguk-
ból már két publikáció is született, 
az egyik a Parlandóban, a másik 
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pedig egy nemzetközi folyóiratban jelent meg. A har-
madik csoportot személyesen tudtam megfigyelni, 
videóra venni, beszélgetni velük, kicsit elmélyedni az 
élményeikben. Ezekről a tapasztalatokról remélhe-
tőleg sok publikáció születik majd. Videóra vettük a 
hallgatók reflexióit, amiben összefoglalják a kihívá-
sokat, a nagy ráébredéseket, azt, hogy mik gátolták 
vagy segítették őket a nehéz helyzetekben, és hogy 
mit kaptak ettől az élménytől. Ez külső megfigyelé-
sekkel összevetve nagyon hatásos kutatási anyagként 
szolgál a pedagógia különböző szintjeinek vizsgálatá-
hoz. A legfontosabb felismerés a mostani csoporttal 
kapcsolatban az, hogy hihetetlen kohéziót, együttes 
örömet és csodálatosan kreatív élményeket indukált a 
Kokas-pedagógia. Jó érzés volt látni az egységet, ami 
kialakult szavak nélkül, és nem csupán hagyományos, 
tanult koncepciók alapján jött létre, hanem közös át-
lényegülés által. A művészetekben ezt a fajta össze-
olvadást, az egyének határainak leomlását érdemes 
elősegíteni, hiszen az igazi kreativitás ott van, ahol 
nincsenek egyéni határok. Egy tanulási, tanítási közeg 
akkor jó, ha ezek a határok le tudnak omlani, és úgy tu-
dunk hallgatni a másikra, vagy úgy hagyjuk magunkat 
a másik által befolyásolni, hogy az ne egyének harca, 
hanem produktív együttműködés legyen. 

Ennek a zenepedagógiába való szerves beültetésén 
dolgozunk Deszpot Gabriellával és Körtvési Katalin-
nal. Szeretnénk minél szélesebb körnek bemutatni, 
hogy a zenével való kapcsolatban milyen jelentősége 
lehet a közös, kohézív élménynek. A legtöbb hallga-
tó ezt átvette, beépítette a maga pedagógiájába, de 
volt persze olyan is, aki nem tudta a saját egyéniségét 
összhangba hozni azzal, amit látott. Látta az értékét, 
de nem tudta beépíteni a saját filozófiájába, zenével 
kapcsolatos koncepciójába. Komoly kihívásokkal kell 
szembenéznünk, mert a Kokas-pedagógia nyújtotta él-
mény a feje tetejére állíthatja az ember önismeretét, 
önértékelését és professzionális rálátását a zenére. 
Ha ez azonban sikeres és produktív, nagyon érdekes 
változás történhet a zenepedagógiában, ami egészen 
másfajta kapcsolatot hoz létre gyerek, tanár és zene 
között. A Zeneakadémiának mindenképpen doku-

mentálhatóvá kellene tennie a zenetanítás megrefor-
málásának lehetőségét. Az alternatív pedagógiákat 
magasabb szintre kellene emelni, és centrálissá tenni 
az iskolákban és a zeneoktatásban is. Ennek pedig a 
felsőoktatás lehetne az alapja.

HZs: Gondolom, a Kokas-pedagógia – mint minden 
más alternatív pedagógiai módszer – úgy lehet igazán 
hatékony, ha már kicsi kortól ránevelik a növendéke-
ket.

VÉ: Nem, nem csak úgy, hiszen ez egy komplementer 
pedagógia, ami nem kívánja aláásni a tudomány jelen-
tőségét. Inkább arra törekszik, hogy vele együtt adja 
azt a fajta tudást, ami annak is hasznos és fontos, aki 
nem specializálódik, vagyis nem lesz belőle művész 
vagy zenetanár. Kokas Klárának az volt a missziója, 
hogy ezt a két tényezőt egymás mellett működtesse. 
Emellett valóban igaz, hogy a Kokas-pedagógiának 
a legkisebb korosztálynál van a legnagyobb hatása.  
Az azonban, hogy mikor hol van a hangsúly, függ a 
kortól, érettségtől, irányultságtól, tehát nem szabad 
mindenkire és minden korosztályra kötelezően ráhúz-
ni a módszert. Felnőtt korban már nehezebb átvenni a 
szellemiséget, noha éppen ez a zeneakadémiai kurzus 
erősen megkérdőjelezi ezt. Olyan fiatal emberekkel 
dolgoztunk együtt, akik még képesek játszani, ez a 
nyitottság azonban a felnőtt korosztályból általában 
hiányzik. Hogyan tudna valaki ezzel a pedagógiával ta-
nárként foglalkozni, ha nem képes magát átadni neki? 

HZs: Leírnád konkrétan, hogy hogyan zajlik egy Kokas-
óra?

VÉ: A zeneakadémiai kurzus címe „Bevezetés a Ko-
kas-pedagógiába”, ami hangsúlyozza, hogy ez nem 
egy végső, konkluzív tanegység, hanem egy gyerek-
csoportra alakított módszer adaptációja az akadémiai 
közegre. Gyerekek közt egy órának kerete van: közös 
énekléssel kezdi, és azzal fejezi be az órát a tanár.  
Közötte pedig kiválaszt egy másfél-kétperces zenerész-
letet, amit sorozatosan meghallgatnak a gyerekek, és 
megpróbálnak elmélyülni a részletekben. Ezt a tanár 
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kezdetben vezeti, majd lassan felváltja a teljesen spon-
tán, mozgásos reakció. A hallgatás általi átlényegülés 
a zenei élmény első része, a második részben pedig 
erről reflektálnak. Ez nem feltétlenül nyelvi reflexió, 
mozgáson keresztül is elmesélhetjük a többieknek, 
hogy mit éltünk át. De lehet a reflektálás vizuális is, 
vagyis rajzolás, festés. A második éneklési szakasz azt 
a célt szolgálja, hogy a gyerek újra lecsendesüljön, 
visszatérjen a jelenbe, hogy folytatni tudja általános  
tevékenységét. Ez a lecsendesülés rendkívül fontos.

HZs: Egy közösségi élményre alapuló pedagógia  
hogyan alkalmazható egy kétszemélyes hangszeres 
órán?

VÉ: Ez a kérdés felvetődött a hallgatókban is. Itt ismét 
nagyon fontossá válik az egyén, mert nem biztos, hogy 

az ember hangszeres tanárként egy egyéni órán meg 
tud valósítani egy Kokas-foglalkozást. A kulcs abban 
rejlik, hogy a filozófiáját hogyan viszi és adja át. Nem 
a konkrét rituálé a fontos, hanem az a fajta szemlélet, 
ami beemeli a tanításba a szomatikus érzékelés eszkö-
zét. Ami úgy közelíti meg a zenészképzést, hogy nem 
csupán a technikára koncentrál, hanem a zene átélé-
sére, érzékelésére. A kutatásnak is érdekes továbbvite-
le lenne, ha végigkövethetnénk, hogy az ő praxisukban 
milyen változásokat hozott ez a pedagógia. Az egye-
temnek ezt mindenképp fel kellene karolnia, és lehe-
tőséget adni a diákoknak, hogy megosszák egymással 
élményeiket, tapasztalataikat. Sajnos jelenleg nincs 
rálátásunk arra, hogy mi történik a kurzus után, nekik 
pedig nincs segítségük, holott mindennek csak akkor 
lehetne hosszantartó transzformáló hatása, ha ezen a 
ponton nem engednénk el a kezüket.

A kép az Ismerkedés Kokas Klára pedagógiájával c. kurzuson készült (fotó: Deszpot Gabriella)




