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2017. február 14-én került sor az év második szená-
tusi ülésére. Vigh Andrea rektorasszony távollétében 
Kutnyánszky Csaba oktatási rektorhelyettes nyitotta 
meg az ülést, és ismertette a napirendi pontokat.

Az ülésen – többek között – megválasztották a Szer-
vezeti és Működési Szabályzat kodifikációs bizottságát: 
Richter Pál elnök, Dobszay Ágnes, Fekete Gyula és 
Péteri Lóránt tanszékvezető egyetemi tanárok, Gazsi 
Olivia oktatási és tanulmányi osztályvezető, valamint 
Sándor Miklós ügyvéd mint kooptált külső szakértő.

Elhangzott Kutnyánszky Csaba oktatási rektorhelyettes 
beszámolója is a 2016-os évről. Úgy nyilatkozott, dol-
goznak a honlap korszerűsítésén, hogy a hallgatók 
könnyebben hozzáférhessenek az információkhoz. 
Különösen a felvételiző diákok találták átláthatatlan-
nak a weboldalt, akik csak nehezen és hosszas keres-
gélés után jutottak el a megfelelő tudnivalókig, mivel 
a honlapon vegyesen találhattak információkat a kon-
certközpontról és az egyetemről. A rektorhelyettes 
örömmel állapította meg, hogy sokan látogatják a 
koncerteket, illetve kifejtette, hogy elégedett a színes 

és látványos tanszaki koncertekkel is. A továbbiakban 
a rendkívül eredményes tanári továbbképzéseket 
és mentorképzéseket, valamint a színvonalas és jól  
szervezett mesterkurzusokat méltatta.

Ezt követően Fekete Gyula tudományos és nemzetközi 
rektorhelyettes beszámolója következett, aki kitért a 
könyvtár, a Liszt Múzeum és az Erasmus ösztöndíjprog-
ram eredményeire. Somogyi Klára, a könyvtár vezetője 
is felszólalt, értékelője szerint a 2016-os év rendkívül 
eredményes volt. Örömét fejezte ki, hogy a tanárok és 
diákok jelzik, milyen kottákat szerezzenek be, bár így is 
kivételes és egyedi választékkal rendelkezik a Zeneaka-
démia könyvtára. A Liszt Múzeum a múlt évben ünne-
pelte fennállásának 30. évfordulóját. Sokan vették fel 
velük a kapcsolatot, például a római Conservatorio di 
Musica Santa Cecilia is.

A beszámolókon kívül a Szenátus elfogadta a Közbe-
szerzési Szabályzatot, valamint a Foglalkoztatási Köve-
telményrendszert is.

Utasi Melani

A Szenátus februári üléséről



Erkel Tibor (forrás: gyulaihirlap.hu) 
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Elbúcsúztatták Erkel Tibort

A 2017. január 28-án 83 évesen elhunyt Erkel Tibor-
tól, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett 
zongoraművésztől, zenei rendezőtől, a Zeneakadémia 
egykori tanszékvezető tanárától 2017. február 11-én 
vettek végső búcsút az újpesti Megyeri temetőben.

1934 januárjában született Csökmőn. Erkel Ferenc 
leszármazottjaként tanulmányait fiatal korától megha-
tározták a család zenei hagyományai. A debreceni pi-
arista gimnáziumban töltött évei után az Erkel Ferenc 
Zenei Gimnázium és Kollégium, majd a Zeneakadémia 
zongoraszakos hallgatója volt Wehner Tibor tanítvá-
nyaként. Tanárai közt olyan nagyságok is formálták 
életútját, mint Höchtl Margit és Zempléni Kornél. 
Zongoraművészi fellépései mellett tanári pályafutását 

1958-ban a Szegedi Konzervatóriumban zongora és 
kamarazene oktatásával kezdte. 1964-től 50 éven át a 
Zeneakadémián tanított, 1969-től mint tanszékvezető 
egyetemi tanár. Tanítványai közül számtalan nemzetkö-
zi rangot elért karmester, fúvós- és egyéb hangszeren  
játszó művész került ki.

1963-tól Lendvai Ernő, a nemzetközi hírű Bartók-kuta-
tó hívására a Magyar Rádióhoz került, melynek előbb 
zenei rendezőjeként, majd 1992-ig zenei főosztályve-
zetőjeként működött. Több, rangos díjat elnyerő le-
mez- és rádiófelvétel fűződik nevéhez, melyeken szá-
mos hazai és nemzetközi hírességgel dolgozott együtt. 
1979-től 1983-ig a Művelődési Minisztérium Színház-, 
Zene- és Táncművészeti Osztályának vezetője volt, 
majd 1992-től két éven át a Művelődési és Közoktatási 
Minisztériumban töltött be hasonló posztot. Munkás-
ságát 1986-ban Erkel-díjjal, 2012-ben a Magyar Ér-
demrend lovagkeresztjével ismerték el. Ugyanebben 
az évben szeretett kerülete, Újpest díszpolgárává vá-
lasztotta érdemeiért. Az Erkel Ferenc Társaság alapító 
tagja, alelnöke, majd örökös tiszteletbeli alelnöke volt.
Erkel Tibort a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem  
saját halottjának tekinti.

Forrás: lfze.hu

Elhunyt Keszler György Zeneszerzőverseny a Zeneakadémián

81 éves korában elhunyt Keszler György, a Zeneakadé-
mia Fúvós Tanszékének egykori fagott-tanára. Keszler 
György a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanár-
képző Intézetében szerzett diplomát, majd a Pécsi Ze-
neművészeti Szakközépiskola tanáraként és a Magyar 
Állami Operaház első fagottosaként működött. 1987-
től az LFZE Tanárképző Intézet, majd 2007-től a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára volt. Számos 
díj, így a Bartók Béla–Pásztory Ditta-díj, valamint az 
Artisjus-díj birtokosa volt.

Forrás: lfze.hu

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneszerzés 
Tanszéke 2017-ben is meghirdeti a zeneszerzőver-
senyt. A megmérettetést, melyre az egyetem be-
iratkozott hallgatói jelentkezhetnek, 2017. április 
26-án rendezik meg a Solti teremben. A versenyre 7 
és 15 perc közötti időtartamú műveket várnak, ame-
lyek az előző évi zeneszerzőverseny után készültek.  
A művek előadásáról a szerzőknek kell gondoskod-
niuk. A pályaművek kottáit, előadóinak nevét 2017. 
április 10-ig, hétfőig kell elküldeni Balogh Máténak  
(balogh.mt@gmail.com).

Forrás: lfze.hu
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Emlékkonferencia 
Dobszay László születésének 
82. évfordulója alkalmából

Nemzetközi 
Kurtág–Ligeti-workshop 
a Zeneakadémián

1956 és a zenei élet

Az ötödik emlékülésre 2017. február 4-én került sor 
a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A Zeneaka-
démia Egyházzene Tanszéke immár ötödik alkalommal 
rendezte meg a konferenciát, melynek elsődleges cél-
ja egyfajta híradás a Dobszay László által alapított mű-
hely életéről, tanárainak és hallgatóinak munkájáról, 
kutatásairól, kiadványairól.

Forrás: lfze.hu

Idén második alkalommal rendezik meg 2017. július 17. 
és 21. között a nemzetközi Kurtág–Ligeti-workshopot 
a Zeneakadémián. Kurtág György munkássága előtt 
mesterkurzussal tiszteleg a Zeneakadémia Kamaraze-
ne Tanszéke, melynek vezetői Ligeti György életművét 
is beemelték a tematikába. A magyar és angol nyelvű 
órák középpontjában Kurtág és Ligeti szóló-, illetve 
hangszeres és énekes kamaraművei állnak.

A kurzusra zongora-, ének-, hegedű-, brácsa-, cselló-, 
klarinét- és zeneszerzésszakos hallgatók, valamint 
kamarazene-csoportok és vonósnégyesek jelentkezé-
sét várják. A résztvevők számára nem feltétel Kurtág 
György műveinek előzetes ismerete. A workshopon 
Horváth Balázs zeneszerző tart előadásokat Kurtág és 
Ligeti munkásságáról. A kurzus jelentkezési határideje 
2017. május 31.

Forrás: lfze.hu

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tudományos 
konferenciát tartott 2017. február 16–17-én az 1956-
os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordu-
lója alkalmából. A Gyarmati György és Péteri Lóránt 
által szervezett konferencia helyszíne a Zeneakadémia 
I. előadóterme volt. A szakmai előkészítés az LFZE Ze-
netudományi Tanszéke és az ÁBTL (Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára), valamint a Magyar 
Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány közvet-
len kooperációjában valósult meg.

Forrás: lfze.hu

A Zeneakadémia hallgatói nyerték el 
a Magyar Jazz Szövetség díját

A Magyar Jazz Szövetség hagyományteremtő cél-
lal 2016-ban tehetségkutató versenyt indított olyan 
jazz-zenészek részére, akik magyarországi közép- 
vagy felsőfokú zeneoktatási intézményben tanulnak.  
A mentorprogram célja a jazzoktatási intézmények-
ben tanuló fiatal generáció közönséghez juttatása, a  
tehetséges növendékek felkarolása.

A beérkezett jelöléseket a Magyar Jazz Szövetség ve-
zetőségének tagjaiból alakult háromfős szakmai zsűri 
bírálta el. Döntésük alapján hat versenyző állhatott a 
közönség elé a január 21-i döntőben a Budapest Jazz 
Club színpadára a szakmai zsűrit alkotó vezetőségi ta-
gok, Pintér Zoltán – a program ötletgazdája, zsűrielnök 
–, Elek István és Bágyi Balázs, valamint Oláh Péter 
bőgős kíséretében. A döntő nagy érdeklődés mellett 
zajlott, a Budapest Jazz Club zsúfoltságig megtelt. 
Fiatal jazzmuzsikusok mutatták meg tehetségüket  
a versenyen.

„Az Év Fiatal Jazz-zenésze – 2017” címet a közönség 
szavazatai alapján Raboczki Balázs jazzszaxofon, a 
szakmai zsűri ítélete alapján pedig Rafael Márió jazz-
zongora szakos hallgató viselheti egy évig.

Forrás: lfze.hu



Rippl-Rónai József: Csinszka, 1915 
(forrás: wikipedia.org)
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Ebben a lapszámban két frissen megjelent könyvet 
szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Az első igazi új-
donság, megjelenése március második felében várha-
tó, és a Vallomás a csodáról – Csinszka naplója címet 
viseli. Ajánlott mindazoknak, akik szeretnének egyedi 
szemszögből belátást nyerni egy valódi múzsa izgal-
mas és színes mindennapjaiba. Boncza Berta maga 
is sokféle művészeti ágat kipróbált, 1931-ben még 
verseskötetet is megjelentetett. Fontosabb azonban, 
ahogyan személyiségével alkotásra inspirált nagyjából 
minden művészt, akivel találkozott. Rippl-Rónai József 
portrét festett róla fiatal korában, később Márffy Ödön 
festőművész több mint száz műalkotásban örökítette 
meg feleségét (Ady Endre halála után néhány évvel 
házasodtak össze). Csinszka alakja jelenik meg Tabéry 
Géza romániai magyar író és Lám Béla emlékíró regé-
nyeiben, sőt Móricz Zsigmond is róla mintázta a Tün-
dérkert egyik szereplőjét. Babits Mihály is több verset 
írt hozzá egy évig tartó románcuk idején, közvetlenül 
Ady halála után.

Talán leginkább Ady révén vált híressé Csinszka, a mú-
zsa. Naplójában így emlékszik a költőre: „Nem voltam 
én szerelmes Adyba, vagy ha voltam, nem tudtam 
róla. A szerelem féltékeny, ragadozó, osztozni senkivel 
és semmiben nem tudó érzés, telítve testi vonatkozá-
sokkal, ingerekkel, vágyakkal. Én ezt a szerelmet nem 
is ismerhettem. Sohasem fájt, hogy idegen asszonyok 
szeretik, lányok szédülnek eléje, találkákra megy, vagy 
áldozó, nagy asszony-szerelmet terítenek lába elé.” 
Boncza Berta naplójából először 1932-ben jelentek 
meg részletek egy újságban. A teljes napló – néhány 
különleges gépiratfotó, levél és dokumentum kíséreté-
ben – először kerül kiadásra önálló kötetként, a Szép-
míves Könyvek kiadó jóvoltából.

A tavasszal együtt megannyi kulturális újdonság is színesítheti mindennapjainkat. Ezek közül két újonnan meg-
jelent könyvet, egy színházi darabot és egy sokak által várt filmet választottunk ki ebben a hónapban.

Könyvkukackodás

Akit nem vonz a múzsavilág kavalkádja, azoknak egy 
januárban a Kalligram kiadónál megjelent regényt 
ajánlok. Orcsik Roland Fantomkommandó című műve 
a kilencvenes évek délszláv háborúinak idején ját-
szódik, egy meg nem nevezett kisvárosban. Ennek 
ellenére ebben a könyvben nem a háború a fontos.  
A hadiállapot fenyegető jelenléte állandó, és mintegy 
díszletté válik a szereplők mindennapjaiban. A regény 
hősei elkerülhetetlenül áldozataivá válnak a törté-
nelem borzalmainak és őrületének, azonban semmi 
sem tudja teljesen lelombozni a kamaszok tettvágyát. 
Zenekart akarnak alapítani, és ezt a tervüket nem  
adják fel. Valamiért nem.

Lakatos Zsuzsa



A szépség és a szörnyeteg (forrás: newhdwallpapers.in)
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Mi sül ki abból, ha három pár egy vidéki nyaralóba 
kerül a Szent Iván-éji hosszúhétvégén, méghozzá úgy, 
hogy sorsuk Woody Allen forgatókönyvének kezében 
van? A Pesti Színház Szentivánéji szexkomédia – szex-
tett két tételben címmel tűzi műsorra idén tavasszal 
a szarkasztikus humoráról ismert rendező munkáját. 
Forgatókönyvéből Kozma András készített fordítást, 
melynek magyar színpadi változatát Kern András, Per-
czel Enikő és Vörös Róbert készítette. Bogaras feltaláló, 
boldogtalan feleség, nőcsábász orvos, tűzről pattant 
ápolónő – a sajátos karakterek csupán krémjei annak 
a szellemes, utánozhatatlan univerzumnak, amit a ko-
média kínál. Szent Iván éjjelén, a szerelmi praktikák 
óráiban, az év legrövidebb, legkülönösebb éjszaká-
ján bármi megtörténhet, a kalamajka és a szórakozás 
garantált. A darab a Pesti Színházban egész március-
ban megtekinthető, rendezője az orosz Aleksandr 
Bargman, szereplői: Seress Zoltán, Kern András, Hegyi 
Barbara, Péter Kata, Telekes Péter, Bata Éva. A közön-
ség elsősorban 19 órai kezdettel tekintheti meg az elő-
adásokat, de március 15-én részt vehetnek egy 14:30-
as produkción is.

Varga Abigél

Gyerekkoromban rengeteg Disney-mesét néztem, így 
nem állhatom meg, hogy ne írjak az egyik közelgő 
mozipremierről, A szépség és a szörnyeteg filmadap-
tációjáról. Mikor eljutott hozzám a hír, hogy élő sze-
replőkkel tervezik megjeleníteni a közismert mesét a 
kedves, nem mindennapi lány és az ijesztő, ám jószívű 
szörny kapcsolatáról, azonnal nyomozni kezdtem, mire 
is számíthatunk. Kilátásaink biztatóak: Bill Condon 
rendezésében a Disney Társaság közreműködésével 
hagyománytisztelő adaptációhoz lesz szerencsénk.  
A film a hírek szerint megőrzi kiindulópontja musi-
calszerűségét is, professzionális előadók prezentá-
lásában. Belle szerepében a Harry Potter-sorozatból 
ismert Emma Watson tündököl, míg az elátkozott  
herceget Dan Stevens alakítja.

Nyitva marad a kérdés, mennyire lehetséges hitele-
sen, ízlésesen ábrázolni a mesevilágot a valóságban, 
ki lehet-e küszöbölni, hogy irreálisan komoly vagy 
hisztérikusan nevetséges formát öltsön a feldolgozás. 
Mindkettő megeshet, ugyanakkor az alkotók elmondá-
sa alapján a 2017-es A szépség és a szörnyeteg nem 
koncentrál majd minden szempontból a külsőségek 
megjelenítésére,  sokkal inkább a mese mondaniva-
lóját, érzelmi atmoszféráját 
helyezi középpontba. Mind 
a drámai momentumok, 
ironikus pillanatok, mind a 
szívet dobogtató események 
visszaköszönnek a vászonról, 
így a film nemcsak a Disney-
rajongóknak, hanem minden 
érdeklődőnek ígéretes él-
ményt garantál. Saját, valós 
világunk vizuális keretein be-
lül figyelhetjük meg, hogyan 
alakul a mesebeli kapcsolat 
a változó, nem végletesen jó 
vagy rossz karakterek között. 
A szépség és a szörnyeteget 
március 23-tól vetítik a mo-
zikban.

Woody Allen a Pesti SzínházbanMesebeli nosztalgia valóságos köntösben
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Bár a fenti mondást valószínűleg mindenki hallotta 
már, mégis talán keveseknek jut eszébe, hogy má-
sok tudását saját hatalmává tegye. Elvben tisztában 
vagyunk azzal, hogy a zeneművekkel, korszakokkal, 
zeneszerzőkkel, előadói gyakorlattal sokan foglalkoz-
nak, de ha számunkra merül fel ilyen kérdés, hajla-
mosak vagyunk csak a saját eszünkre hagyatkozni – 
kivéve persze a zenetudósokat. Ebben a cikkben az  
ilyenfajta tájékozódáshoz szeretnék segítséget adni.

Ami zenével kapcsolatos információ, és nem kotta, az 
könyv vagy folyóirat lehet. A keresés itt jóval bonyo-
lultabb, mintha magát a kottát keresnénk, hiszen a 
vonatkozó írás lehet egy könyv fejezete, egy folyóirat 
cikke, lehet magyar vagy idegen nyelvű, és lehet, hogy 
a cím nem is tartalmazza azt a kulcsszót, amire első-
ként gondolnánk. Így előbb össze kell gyűjteni néhány 
témát megjelölő fogalmat, és ezeket különböző páro-
sításban beírni a keresőbe. A konyvtar.lfze.hu oldalon 
a találatok megjelenítésekor a balra található oszlop 
segítségével specifikálhatjuk a listát. A lényeg, hogy 
többféleképpen érdemes megpróbálni, mert egy kere-
sés nem biztos, hogy meghozza a szükséges találatot. 

jelenséggel, hogy egy nem elméleti szakos zenészhall-
gató úgy ír beadandó elemzést vagy szakdolgozatot, 
mint gimnáziumi fogalmazást. Pedig az előbbi világos 
gondolatmenetet, ok-okozati érvelést, széleskörű tájé-
kozottságot vár el, ahol az „úgy hallottam”, „állítólag” 
stb. önmagában nem minősül információforrásnak. 
Mondhatjuk azt, hogy egy hangszeres művésznek ter-
mészetes körülmények között nem kell tudományos 
munkát végeznie, azonban elég kellemetlen, ha egy-
egy növendékünk kérdésére nem tudunk kielégítő és 
hiteles választ adni.

Van még egy módja, hogy feltérképezzük a rendelke-
zésre álló irodalmat. Ez pedig a RILM adatbázis, ami 
a könyvtárból, illetve kutatói olvasójeggyel otthonról 
a search.epnet.com/login.asp linken érhető el. Itt a 
kulcsszavak megadásával egy széles, nemzetközi adat-
bázisból érhetjük el a vonatkozó cikkek címeit, adott 
esetben szövegeit is.

De nem kell feltétlenül tudományos munkát végez-
nünk ahhoz, hogy érdemes legyen felkeresnünk a 
szakmai folyóiratokat. Az olvasóterem közepén, jobb 
oldalt van egy polc, ahol a folyóiratok legfrissebb 
példányai találhatók. Magyarul, németül és angolul 
egyaránt olvashatunk itt. Találunk zeneelméleti, egy-
házzenei és zenetörténeti korszakokkal foglalkozó 
kiadványokat, illetve zenekarokkal, koncertélettel, 
a zenészvilág aktualitásaival kapcsolatos újságokat. 
Gondoljunk csak bele: áhítattal hallgatjuk a külföldön 
élő zenészek történeteit, izgatottan olvassuk az inter-
neten szembejövő cikket a frissen megtalált Mozart-
műről, próbáljuk felmérni a nemzetközi zenei élet 
érdekességeit mindenféle messziről jött ember vagy 
poszt által, de sokkal kevesebben vesznek le egy új-
ságot a polcról, hogy a kölcsönzéseikre várván tegye-
nek egy kört egy virtuális zenei kávéházban. Érdemes 
tehát megszerezni a tálcán kínált információt, hiszen  
a tájékozottság és a tudás hatalom.

Uzsaly Bence

A tudás hatalom

Egyes zeneművek kapcsán hasznos segítség lehet az 
internetes és nyomtatott formában is elérhető A hét 
zeneműve sorozat, vagy idegen nyelven a Cambridge 
Companions Online tanulmányok. Egy-egy értekezés 
elolvasása nemcsak gondolatilag segítheti egy mű ér-
telmezését, előadását, hanem észrevétlenül bevezeti 
olvasóját a tudományos ismertetés stílusába és hite-
lességébe. Egyetemi analízistanárként találkoztam a 
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Horváth Cintia hétévesen hegedűt 
kezdett tanulni, a szombathelyi 
konziban hegedű és magánének 
szakot végzett, mellette musical-
énekléssel is foglalkozott. A jazzel 
azonban nem volt semmi kap-
csolata, amíg érettségi után úgy 
nem döntött, hogy felvételizik a 
budapesti Bartók konzi jazzének 
képzésére. A felvételik idején még 
csak azt a két dalt ismerte, amit 
elénekelt, de hamarosan óriási 
erővel ragadta magával ez a stílus. 
Cintia most a Zeneakadémia Jazz 
Tanszékén harmadéves hallgató, 
generációjának kiemelkedő éne-
kes előadója.

Saját formációjának első, kvartett felállása 2015-ben 
alakult. Ebben Lachegyi Máté zongorázott, Dénes Ábel 
bőgőzött és Kárpáti Benedek dobolt. Máté 2016 óta 
Amszterdamban folytatja tanulmányait, így nyáron a 
gitáros Várvölgyi Szabolcs váltotta őt az együttesben. 
Ekkor csatlakozott a formációhoz Vidákovich Izsák is, 
aki szaxofonon és fuvolán játszik, így jött létre a jelen-
legi öttagú felállás.

Eleinte mainstream jazzt játszottak, de szerteága-
zó zenei érdeklődésük és kreativitásuk egy idő után 
már szétfeszítette a fősodor adta kereteket. Cintiá-
ra nagy hatással vannak egyes popelőadók (például 
Nina Simone, Ibeyi, Sia) ezért az ő dalaikból készült 
feldolgozások is repertoárra kerülnek. Előadásukban 
a dzsessz-sztenderdek is modern megfogalmazásban 
szólalnak meg némi átharmonizálás és áthangszerelés 
után. A hangszerelői munka nagy részét Cinti és Sza-
bi együtt végzi, a próbákon aztán már mind az öten 
részt vesznek a finomításokban. Az együttes mostan-
ra kikristályosodott hangzásában kidomborodik Cinti 
énekhangjának és Izsák szaxofonozásának összecsi-

szoltsága, valamint nagy szerepet kapnak a különböző 
elektronikus effektusok és eszközök, amelyeket a gitá-
ros használ előszeretettel.

Az együttest hallhattuk az idei gólyabálon, de saját 
koncertet is adtak már a Budapest Jazz Clubban a 
Harmónia Jazzműhely meghívására. Egyéb budapesti 
helyszínek mellett játszottak az Opus Jazz Clubban és 
Nagykanizsán is. Idén februárban a Müpa által rende-
zett Jazz Showcase-en nagy sikerrel léptek fel, és át-
vehették a Zempléni Fesztivál koncertmeghívással járó 
különdíját is.

Az együttes szeretne hasonló tehetségbörzéken és 
nemzetközi versenyeken részt venni, hogy szélesebb 
közönség előtt mutatkozhassanak meg, ismeretségre 
tehessenek szert a szakmabeliek között, és értékes 
visszajelzéseket kaphassanak. Céljuk továbbá, hogy a 
fővárosban is egyre több koncertet adjanak. Aki sze-
retne időben értesülni fellépéseikről, az kövesse a 
Horváth Cintia Quintet Facebook-oldalát.

Bolyki Sára

Horváth Cintia Quintet (fotó: Magyaróvári Viktor)

Kvartettből kvintett

EGYÜTTESEK
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mondattan legelemibb szabályait sem ismeri. 
És ha legalább mondanivalójuk lenne ezeknek 
a fiataloknak...! Az, amivel a most szóhoz 
jutott legfiatalabb zeneművészgárda előál-
lott, a tehetség, a lelemény és a becsületes 
tudás szánalmas hiányára mutat. Ez már a 
modern művészet átka, hogy anarchisztikus 
technikájának csillámló köpenye mögött a 
tehetségtelenség könnyen, sőt egész köny-
nyen meg tud bújni. És a technikának ez a 
szabálynélkülisége, az összhang valameny-
nyi törvényének ez a szemérmetlen megve-
tése, a minden forma szuverén módon való 
lekicsinylésére való jog éppen azért gyakorol 
olyan hatalmas vonzerőt a fiatalságra, mert 
ez a kárhozatos tan fölmenti minden komoly 
tanulmány alól a növendéket, és a művészet-
pártpolitikai kártevők […] támogatásával 
arra csábítja, hogy minden szabályt meg-
csúfoló tudatlanságát, dilettáns műfintorait 
»modern« művészetnek tüntesse fel. A teg-
nap és ma hallott növendékművek bőséges 
alkalmat nyújtottak erre a szomorú elmélke-
désre… Néhány bizonyára szándékos és ön-
kéntelenül is humorosan ható hangeffektus  
gyomorkorgásra emlékeztetett…

Chelemen Paula karikatúrája

Anarchia, csalás, kútmérgezés, trágyalé, giliszta, 
humbug, rothadás… Ezekkel a negatív jelzőkkel il-
lette Kodály zeneszerzés-növendékeinek hangver-
senyét a Neues Pester Journal kritikusa 1925-ben. 
A sajtó akkoriban sem foglalkozott a növendék-
hangversenyekkel – ahogy ma sem foglalkozik –, 
éppen ezért meglepő, hogy egy ilyen elmarasztaló 
kritika jelent meg a fiatal komponisták hangverse-
nyéről. A márciusi Elődeink másképp rovatban ezt 
a recenziót idézzük, melyből kiderül, hogy a később 
elismert komponistákat – Bárdos Lajost, Kerényi 
Györgyöt, Szelényi Istvánt és Horusitzky Zoltánt –  
ifjú korukban milyen kritika érte.

A szóban forgó „Modern zene” című írás Diósy Béla 
tollából származik, aki a fiatal zeneszerzőkön keresz-
tül valójában Kodály tanítási elveit támadta. Noha  
Kodály szerint a szitkozódó cikk olvasást és választ sem 
érdemel, a mester mégis írásba foglalta ellenérveit. 
Az emblematikussá vált „Tizenhárom fiatal zeneszer-
ző” című Kodály-írás a kritika által elmarasztalt zene-
szerzők érdemeit méltatta, ugyanakkor önmagát és 
saját oktatási elveit is megvédte. Most azonban nem  
ezt az írást idézzük.

„Ennek a két növendékhangversenynek 
köszönhetjük az évad legkellemetlenebb 
és legelszomorítóbb zenei benyomása-
it… Az úgynevezett modern művészet, a 
neoimpresszionizmus és neoexpresszioniz-
mus szelleme vagy az akármilyen más átkos 
jelszóval nevezhető szellem bontja ki végze-
tes szárnyait, és az öncsaló csalók csapata 
lép elénk… Alkalmasak arra, hogy az ígére-
tesen felvirágzott magyar zeneművészet jö-
vőjét illetően a legsúlyosabb aggodalommal 
töltsenek el bennünket…

A szabálynélküliség, az anarchia, az évszá-
zadok által szentesített törvények fölényes-
kedő lekicsinylése lett most döntő érv. Min-
denki úgy beszélhet, ahogy a kedve tartja, 
még akkor is, ha a nyelvtan, a helyesírás és a 
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Szelényi István fuvola-zongora szonátájáról: 
a fúvóshangszer hangsorokat adott magá-
ból – amelyeket nem is gondolt melódiának a 
szerző –, ezek torz és alattomosan rejtőzködő 
mivoltukban hasfájástól gyötört gilisztákra 
emlékeztettek. Közben akrobataszerű inter-
vallumugrások s köztük összhangzatmár-
tás, amelyet a Kodály-féle boszorkánykony-
ha minden keverékével megfűszereztek… 
Az egész: kínos nyöszörgés. Ennél alig volt 
jobb egy zongoraszonáta, amelyet a szerző 
maga adott elő. Természetellenes ritmikai 
és harmóniai torzképek keveréke, férges, 
hullott gyümölcs Kodály kertjéből. Bizonyos, 
hogy ez a talán meglevő tehetség máris meg  
van mérgezve.

Bárdos Lajos vonósnégyeséről: Bárdos Lajos 
szenvelgően hazug, kakofón vonósnégyese a 
legnagyobb mértékben bosszantó; fináléja, 
amely az ostobaságok és banalitások rend-
szertelen egymásutánja, igen szellemesen, 
három böfögéssel végződik. Nyilván hatásá-
nak előjele…

Dr. Kerényi György vonósnégyese: zseniális 
erőt mímelő impotenciát sugároz. Csaknem 
ugyanezt a benyomást keltette Ádám Jenő 
kvartettje is, aminthogy ennek a modern 
humbugtechnikának természetes következ-
ménye, hogy minden gyengébb egyéniséget 
kiegyenlít, hogy ezek a »műalkotások« mind 
egyformák – egyformán förtelmesek.

Horusitzky Zoltán öt epigrammaszerű zon-
goradarabja trágyalével leöntött Debussy. 
Az anekdotából ismert hadnagy rögtönzé-
sei, aki arra a kérdésre, hogy tud-e zongo-
rázni, így válaszolt: »meg fogom próbálni«!  
A gyomorrontás aforizmái…

Igaza volt a szellemes öreg Vischernek [Edu-
ard Hanslicknak], amikor kimondotta bátor 

esztétikai ítéletét, hogy vannak képek, ame-
lyeknek bűzét látni lehet. A legtöbb Kodály-
adeptus [Kodály-követő] szerzeményei is ki-
hívják azt az ítéletet, hogy az ember bűzleni 
hallja őket. Mindenekfölött azonban az bűzlik 
az égig, hogy a Zeneművészeti Főiskola veze-
tői nem vetik végét ennek a végzetes tevé-
kenységnek. Mégiscsak természeti törvény 
volna, hogy a zeneművészet nagy oktatási in-
tézetében bizonyos nemes konzervativizmus 
szellemének kell uralkodnia. Ha a zeneművész 
már a maga lábán áll, belátása szerint csatla-
kozhat bármilyen őrült tévhiedelemhez, vagy 
vallhatja saját rögeszméit. De egy egész föl-
növekvő nemzedék céltudatosan anarchiszti-
kus befolyásolása – kútmérgezés.

Nincs itt az alkalom, hogy a hipermodern zene 
megkavarodott előharcosaival vitába száll-
junk. Új jelenségekkel mi csak vizsgálódva, de 
nem ellenségesen állunk szemközt. Itt azon-
ban technikai csalásról van szó, amely remél-
hetőleg hamarosan eljátssza kisded játékait. 
És miután az ember nem felelős ítéletének 
helyességéért, de igenis felelős ítéletének 
becsületességéért, a becsületesség jegyében 
jelentjük ki, hogy minden megengedhető harci 
eszközt meg fogunk ragadni ezzel a rothadási 
hullámmal szemben, amely most a zenemű-
vészet terén is elönti fiatal kultúránkat, és 
szembeszállunk ezzel a mérgező folyamat-
tal, legelsősorban is betegséget terjesztő 
csíráktól még meg nem fertőzött művészet-
barátok felvilágosításával, akik manapság 
egy ítéletre képtelen fiatalság hangoskodása 
miatt esetleg a modern korszellemnek vélnek 
szolgálni, és – meggyőződésük ellenére is – 
könnyelműen tetszésüket nyilvánítják.”

Laskai Anna

 Forrás: Ormay Imre: Megbukott zenekritikák. 
 Budapest: Zeneműkiadó, 1963.
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Jelenleg az ETŰD-ben, egykori iskoládban tanítasz, 
emellett a Jazz Tanszék MA-s hallgatója vagy. Hogy 
befolyásoltak az egyetemi évek?

Végtelenül hálás vagyok, amiért az ETŰD-be kerültem, 
ahol önmagamra, rengeteg barátra és zenésztársra ta-
láltam. A legtöbb tanítványomhoz közel állok korban, 
így könnyebb egyformán gondolkodni, meglelni az 
egyéni fejlődésükhöz vezető utat. Ez kétségkívül en-
gem is fejleszt.

Az egyetemen ismertem meg jó pár olyan embert, akik 
formálták a világról alkotott képemet. Megerősítették 
bennem, hogy merre tartok, mit szeretnék. Számos re-
mek előadótól tanulhatok, és a későbbi tanári pályára 
is segít felkészülni az, hogy látom, ki milyen attitűddel 
áll a diákokhoz, a tananyaghoz.

Negyedik éve énekelsz a Jazzationben. Milyen az  
a cappella műhelymunka?

Szakmailag nagy felkészültséget igényel, és én – mint 
kóristából kinőtt szólóénekes – rendkívül közel érzem 

magamhoz a műfajt. Mindemellett ebben az együttes-
ben nagyszerű emberekkel dolgozom együtt, akikkel 
nagyon mély bizalmi viszonyban vagyok. Nemcsak a 
zenei harmóniákat építjük közösen, hanem az emberit 
is. Ez megmutatkozik a produkciókban is.

Nemrég nagy sikert értetek el egy popzenei 
showműsorban, ahol szólóénekesként szerepeltél. 
Mi vitt rá benneteket a jelentkezésre?

Szerettünk volna az együttesnek és a műfajnak is-
meretséget szerezni itthon. Külföldön már ismernek 
és elismernek bennünket az acappella-kedvelők, és 
nagyon jó kapcsolatot ápolunk számos együttessel, 
de itthon nehezebb nyitott ajtókat találni. Emellett a 
Fall Like Rain (Várallyay Petra kompozíciója) egy olyan 
komplex és mégis könnyed dal, ami azonnal lenyűgö-
zött minket. Úgy éreztük, megtalálhatja az utat a nagy-
közönség szívéhez is. A szakmai visszajelzések egyön-
tetűen pozitívak, ami hatalmas elismerés. A közönség  
nagyobb része szintén lelkes, aminél többet nem is 
kívánhatunk, de tény, hogy ez egy nehéz dal mind elő-
adói, mind befogadói oldalról.

JAZZ

„A tétlenség luxus” – Interjú Kanizsa Ginával
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Hazánk legjelentősebb folklór-
fesztiválja, az Országos Táncház-
találkozó és Kirakodóvásár idén is 
a Tavaszi Fesztivál keretei között 
valósul meg. A harminchatodik 
alkalommal megrendezésre kerü-
lő programsorozat április 21-én a 
Fonó Budai Zeneházban a „Hall-
junk   szót...!” című táncházzal kez-
dődik, majd 22–23-án szokás sze-
rint a Sportarénában folytatódik 
kétnapos kirakodóvásárral és tánc-
cal, „népzene, néptánc, és tárgyal-
kotó népművészetek seregszemlé-
jével”. A programok között minden 
évben helyet kapnak gyermek- és 
amatőr együttesek ugyanúgy, 
mint hivatásos előadók, hagyo-
mányőrző csoportok, a magyaror-
szági nemzetiségek és a határon 
túli magyarság is. A gyermekeket 
kézműves foglalkozások várják, 
mesterségbemutatókon vehetünk 
részt, és megtekinthetjük a hang-
szerkészítők kiállítását is. A rende-
zők a Kodály-évfordulóra koncert-
tel és kiállítással készülnek. Sebő 
Ferenc programját – akit február 
4-én, hetvenedik születésnapja 
alkalmából a Budavári Művelődé-
si Házban köszöntöttek – szintén 
„Kerek évforduló” címmel hirdet-
ték meg. Aki kevesli a helyszíneket, 
illetve a pörgéstől nem tud aludni, 
22-én, szombaton este kilenctől 
hajnali négyig a Fáklya Klubban éj-
szakai bálon vehet részt.

A fesztivál folyamatosan fris-
sülő programját itt éritek el: 
tanchaztalalkozo.hu/2017.

Jó hír a török népzene iránt ér-
deklődőknek, hogy január 31-én 
új adatbázis bemutatójára gyűl-
tünk össze a Zenetudományi In-
tézetben. Sipos János gyűjtései-
ből – aki mintegy tíz évet töltött 
török területen az elmúlt harminc 
évben, és ezalatt mintegy tízezer 
dallamot gyűjtött – a TİKA (Turkish 
Cooperation and Coordination 
Agency) támogatásával honlap jött 
létre, mely Sipos János elektroni-
kusan feltöltött könyvei és cikkei 
mellett több száz adatolt videó- és 
hangfelvételt, valamint fotót tar-
talmaz. A honlapon a gyűjtéseken 
kívül térképet is találunk a török-
ségi népek által lakott területekről. 
A tájékozódást intelligens kereső-
rendszer segíti, mellyel műfaj, szö-
vegkezdet, hangszer, adatközlő, et-
nikum, ország, megye és település 
szerint böngészhetünk az adatok 
között. Mindezt pedig három nyel-
ven, magyarul, angolul és törökül 
is megtehetjük.

A bemutatón az adatbázist Rich-
ter Pál mellett Fodor Pál, az 
MTA Bölcsészettudományi Ku-
tatóközpont főigazgatója, vala-
mint Pınar Havva Özcan, a TİKA  
magyarországi programkoordiná-
tora is méltatta.

A honlapot itt találjátok: zti.hu/
sipos_gyujtesek/.

Mindenkinek jó táncházat és 
anyaggyűjtést kívánok!

V. Szűcs Imola

NÉPZENE

Háromnapos 
táncház

Törökségi népzene – 
új adatbázis

Mik voltak eddigi karriered mér-
földkövei és mi a célod?

Az, hogy azzal foglalkozhatok, 
ami a legjobban motivál, arra 
sarkall, hogy igyekezzek maxi-
mális erőbedobással és őszin-
teséggel teljesíteni. Eddig ke-
vés kompromisszumot kellett 
kötnöm. Szeretnék továbbfejlődni.  
Az időt jól kell felhasználni. A tét-
lenség luxus.

Mi számodra a zene? Önmegvaló-
sítás? Szakma?

Mindkettő. Bár ez utópisztikus 
elképzelés, szerintem akkor ke-
rülne helyre a világ, ha minden-
ki azzal foglalkozhatna, amiben 
ki tud teljesedni. Fontos lenne, 
hogy az erre való igényt – szak-
mától függetlenül – felébresszék 
az emberekben. Azt gondolom, 
nem annak a legrosszabb, aki tud-
ja, mivel foglalkozna szívesen, de 
nincs rá lehetősége, hanem annak, 
akinek arra a kérdésre, hogy ha 
bármi lehetnél, mihez kezdenél,  
nincs válasza.

Manapság rendkívüli lehetőséget 
ad a kezünkbe az az információ-
mennyiség, ami rendelkezésünkre 
áll, de nem feltétlenül állunk azon 
a szinten, hogy használjuk. Régen 
talán kevesebbet lehetett megsze-
rezni, kevesebbről kellett számot 
adni. Ma már azt érezzük, mindent 
lehet, így senki sem tudhatja iga-
zán, mit kellene. Nekem az a dol-
gom, hogy a saját fejlődésemért, a 
közvetlen környezetem jobbá téte-
léért vállaljak felelősséget.

Szentgallay György
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Eötvös Péter: A szerelemről és más démonokról, Magyar Állami Operaház (fotó: Nagy Attila) 

Elég okot ad az ismeretlentől való félelem arra, 
hogy ártatlanokat pusztítsunk el? Meg tudunk küz-
deni láthatatlan, belső démonainkkal? Eötvös Péter  
A szerelemről és más démonokról című operáját 
2017. január 27-én mutatták be a Magyar Állami 
Operaház színpadán. A kétfelvonásos művet a szer-
ző a 2007-es Glyndebourne-i Operafesztivál és a 
BBC felkérésére komponálta. A budapesti premierre 
ötödik operáját három jelenet átalakításával tovább 
tökéletesítette, ilyen formában a „budapesti változa-
tot” most láthatta először a nagyközönség.

Az operaszüzsét, amely Gabriel García Márquez azo-
nos című kisregényén alapszik, Hamvai Kornél ké-
szítette. Ez a mű talán kevésbé ismert, mint a szerző 
nagyregényei, pedig a mágikus realizmus egyik min-
taadó példája. A történet egy kolumbiai legendát állít 
a színpadra, az inkvizíció és a boszorkányüldözések 
idejében játszódó mesét, amely magával ragadó, misz-
tikus, kegyetlen, és talán aktuálisabb, mint azt elsőre 
gondolnánk, hiszen erős vallás- és társadalomkritikát 
hordoz: a szolidaritás és a szeretet hiányáról mesél, 
amely olyan kegyetlenségekre sarkallja az embert, 
hogy ártatlanokat áldozzon fel a vallás és a tisztaság 
oltárán, csak hogy saját jóhírén és becsületén ne essék 
csorba. Sierva María, a tizenkét éves márkilány pedig 
ártatlan, egyetlen hibája, hogy családja rideg, nemtö-

rődöm közege miatt a rabszolgák közt találja meg az 
igazi szeretetet. Azt tartják róla, megszállta az ördög, 
pedig csak egy idegen kultúra és vallás hordozója, egy 
kislány, aki bolondozik, a feketék nyelvén énekel, tán-
col, és a madarakat utánozza, és akit végül mindentől 
megfosztanak: a szeretettől, a szerelemtől, a valós és 
valótlan démonoktól is.

Eötvös Péter zenéje és Silviu Purcărete rendezése egy-
séget alkot az egész opera folyamán, és ezt csak erősíti 
Helmut Stürmer díszlete, amely éppen azáltal ilyen 
hatásos, hogy egyszerű. A boltíves szürke belső tér 
sokféleképpen értelmezhető, és többször is variálódik 
az előadás során. A vetített képek mindig egészen más 
hatást adnak a színpadnak, habár az animációk időn-
ként feltételezik, hogy a néző tisztában van az eredeti 
cselekménnyel.

A mű első felvonásának vége igazán hatásos, és ennek 
nemcsak dramaturgiai fontossága van, hanem gya-
korlati szerepe is, hiszen a Glyndebourne-i Operafesz-
tiválon az első és második felvonás között jó kétórás 
pikniket tartottak. Ez érezhető is: a második felvonás 
látványvilága ugyanis annyira harsány, és az ördögűzés 
kegyetlen aktusát annyira kidomborítja a rendező, 
hogy az már-már a zene rovására megy.

Szerelem és más démonok

KRITIKUS TOLLAL
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Pedig az opera zeneileg egészen különleges és inno-
vatív. Nem mindennapi hangzást ad a műnek, hogy 
Eötvös a zenekart két részre osztja, a kórus pedig min-
dig máshonnan szólal meg, így mintegy sztereóhatást 
nyújt.

A szerelemről és más démonokról a szerző eddigi ope-
rái közül talán a Három nővérre emlékeztet leginkább, 
mégis merőben új irányt mutat. Ez a mű Eötvös Péter 
saját, egyéni stílusát tárja elénk, amely hol szenvedé-
lyes, hol hisztérikus, hol démoni atmoszférát teremt. 
A tonális dallamvilág fel-felbukkan, majd szétcsúszik, 
az egyházat képviselő tiszta gregorián dallamok las-
san a felismerhetetlenségig torzulnak, miképpen a 
színpadon a cselekedetek is a kegyetlenségig fajulnak. 
Eötvös átlátta a mű bonyolult szimbólumvilágát. Olyan 
leleményes zeneszerzői fogásokkal él, mint az a vissza-
visszatérő mementószerű dallam, amely Sierva María 
nevének átültetése a gyermekjáték-zenélődobozt idé-
ző cseleszta hangjaiba.

Eötvös operájában különböző népek zenekultúrái 
találkoznak egymással: az afrikai stílus hangsorai, a 
spanyolos muzsika, a hagyományos örmény zene ha-
tását hordozó dallamvilág vagy éppen a Domenico 
Scarlattit idéző ária. A legfontosabb zenei feladat 
mégis ezek összeegyeztetése: a szerző igyekezett 
bel canto-szerű dallamosságot létrehozni, amely ki-
emeli az énekszólamokat és a többnyelvű szöveg-
könyv érdekességeit, illetve kifinomult zeneiséggel  
ábrázolja a karaktereket.

A sokrétű és nehéz zenei anyag rendkívüli szereplőgár-
dát igényel. Kovácsházi István, Boncsér Gergely, Haja 
Zsolt, Meláth Andrea és Balatoni Éva mellett ki kell 
emelni Tetiana Zhuravel ukrán énekesnőt, aki Sierva 
María rettentően nehéz áldozatszerepét énekelte, 
amely minden szopránnak hatalmas kihívás: a szólam 
az Éj királynőjéénél is fél hanggal magasabbra megy, 
és a magas hangfekvés mellé időnként kétoktávos 
ugrások, madárdal-imitációk, állathangutánzás, ha-
landzsázás, vad tánc társulnak. Tetiana Zhuravel, 
az I. Marton Éva Énekverseny második helyezettje 
és közönségdíjasa bravúrosan énekelte a szerepet, 
emellett pedig nem mindennapi színészi alakítást  
láthattunk tőle a színpadon.

A budapesti előadásokat a szerző maga dirigálta, a 
produkciót májusban ismét műsorra tűzi az Operaház.

Fésűs Borbála

(Eötvös Péter: A szerelemről és más démonokról, 2017. 
január 27. 19:00. Magyar Állami Operaház; karmester: 
Eötvös Péter, rendező: Silviu Purcărete, színpadra állí-
totta Rareş Zaharia, látványtervező: Helmut Stürmer, 
világítástervező: Jerry Skelton, animációtervező: Andu 
Dumitrescu, dramaturg: Keszthelyi Kinga, karigazgató: 
Strausz Kálmán; Sierva María: Tetiana Zhuravel, Don 
Ygnacio márki, az apja: Kovácsházi István, Dominga, 
fekete szolgáló: Fodor Bernadett, Abrenuncio doktor: 
Boncsér Gergely, Don Toribio püspök: Cser Krisztián, 
Cayetano Delaura atya: Haja Zsolt, Josefa Miranda 
apátnő: Meláth Andrea, Martina Laborde, örült nő: 
Balatoni Éva; a Magyar Állami Operaház Zenekara és 
Énekkara)

A MÁV Szimfonikus Zenekar február 3-i hangverse-
nye furcsa módon egy nagycsaládos születésnapi 
zsúrra emlékeztetett. Volt szülinapos, műsorul szol-
gáló ajándéklista, vezénylő lelkes nagybácsi, na meg 
torta…

Hogy ki volt az ünnepelt? – Felix Mendelssohn. A zene-
szerző születésének évfordulójáról a MÁV Szimfoniku-
sok a komponista műveiből összeállított hangverseny-
nyel emlékezett meg.

A koncertet Takács-Nagy Gábor bevezetője indította. 
Személy szerint kedvelem az ismeretterjesztő kom-
mentárokat, de megszólalásában a karmester sajnos 
nem találta meg a megfelelő arányt lelkesedés és ob-
jektivitás között. Szinte már zavarba ejtő volt, ahogy 
a mennyei Konzertsaalban Mozarttal kártyázó Men-
delssohnról mesélt, valamint abbéli reményéről, hogy 
a komponista egy mosollyal nyugtázza az elkövetkező 
hangversenyt. Ha más nem is, a dirigens felszólalása 
mindenképp mosolyt csalt volna a zeneszerző arcára.

Happy birthday!

KRITIKUS TOLLAL
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A Ruy Blas-nyitány előadása már kevésbé volt szívde-
rítő. A lassú tempó és a szögletes formálásmód drá-
maiságától fosztotta meg a darabot, ami nagy prob-
léma, hiszen Mendelssohn egyik legszenvedélyesebb, 
legzaklatottabb zenéjéről beszélünk. A levegőért kap-
kodó hegedűbevezetőtől a sodró lendületű, cirkuláló 
allegro molto dallamig számtalan részlet adott volna 
alkalmat kifejező játékmódra. Ehelyett egy meglehe-
tősen vontatott, dinamikát és karakterizálást tekintve 
hétköznapi interpretációt hallottunk. Úgy tűnt, Takács-
Nagy Gábor irányítása a zenekar egyben tartására, az 
egységes tempó megőrzésére korlátozódott.

Ezután lépett színpadra a vaníliakrémes túrótorta, 
Kirill Troussov. Az orosz-német hegedűművész nem 
okozott csalódást: briliáns technikával és meggyőző 
muzikalitással interpretálta az e-moll hegedűverseny 
magánszólamát. Éneklő, telt hangszínnel játszott, fu-
tamai pregnánsan szólaltak meg. Troussov játékának 
egyik jellegzetessége a dallamívek részletgazdag kidol-
gozása, szólamának apró dinamikai, frazeálási ötletek-
kel való gazdagítása. Ez egyrészt rendkívül színessé te-
szi előadását, másrészt viszont a nagyobb dallamívek 
rovására megy – néhol jobban esett volna az egysze-
rűbb formálás. Az első tétel cadenzáját zseniálisan ol-
dotta meg a hegedűs. Az akkordfelbontásoknak szilárd 
fundamentumot biztosítottak gyönyörű tónusú, zengő 
mély hangjai, miközben a harmóniamenet lenyűgöző 
szabadsággal, természetes zeneiséggel szólalt meg. 

Hegedülésének egyetlen igazán 
zavaró tényezője a lassú tétel-
ben vált feltűnővé. Játékának 
alapeleme a szinte konstans és 
gyors vibrato. Ez élénk tempójú 
és felfokozott érzelmi tartalmú 
epizódokhoz megfelelő, viszont 
egy lassú, cantabile tételben 
visszatetszést kelt, idegessé 
teszi a hangképzést. Troussov 
az elegáns virtuozitással előa-
dott finálét követően Paganini  
Velencei karneváljával búcsú-
zott a közönségtől.

A dirigens átvezetője után meg-
kaptuk az utolsó ajándékot is, 
Mendelssohn harmadik, „skót” 

szimfóniáját. E darab esetében már sokkal kedvezőbb 
jelzőkkel illethető a zenekar és a karmester tevékeny-
sége. A szimfónia mindenhol egészséges tempóban 
szólalt meg, a megelőző művekhez képest a zenei 
interpretáció érezhetően mélyebb rétegeket tárt fel. 
Figyelemre méltó teljesítményt nyújtottak a fafúvó-
sok: a darab során számos helyen nemes, összeforrott 
hangzást produkáltak. A harmadik tételben a fuvola 
megfelelő muzikalitással, telt és fényes hangszínnel 
játszott. Mindazonáltal az interpretáció távolról sem 
volt mentes a szépséghibáktól. Az a fajta kiforratlanság 
és csiszolatlanság, amit a nyitány kapcsán emleget-
tem, itt is felütötte a fejét. Az alapvető aránybeállítási 
hiányosságok mellett a hangzás meglehetős szétesett-
sége, heterogenitása rontott az élményen.

Az volt a benyomásom, hogy ezek a problémák orvo-
solhatóak lettek volna, ha a muzsikusoknak több idő 
áll rendelkezésükre az interpretáció kidolgozására. Ez 
sajnos nem valósult meg, pedig az alaposabb felké-
szülést mind a közönség, mind az ünnepelt személye 
megérdemelte volna.

Elek Martin

(Mendelssohn-est, 2017. február 3. 19:00. Zeneaka-
démia, Nagyterem; Mendelssohn: Ruy Blas – nyitány, 
op. 95; e-moll hegedűverseny, op. 64; 3. a-moll szim-
fónia, „Skót”, op. 56; MÁV Szimfonikus Zenekar, Kirill 
Troussov (hegedű), vezényelt: Takács-Nagy Gábor)

KRITIKUS TOLLAL

Kirill Troussov (fotó: Kristofori Ferenc)
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Hózsa Zsófia: Gyermekkorod óta 
zenei pályára készültél. Mikor és 
hogyan kezdtél énekléssel foglal-
kozni?

Mondok Yvette: Tizenhárom 
évesen kezdtem el magánéneket 
tanulni szülővárosomban, Szolno-
kon. Énektagozatos gimnázium-
ban érettségiztem, közvetlenül 
utána azonban nem tartottam 
magam elég felkészültnek, hogy 
zenei intézményben tanuljak to-
vább. Tudtam, hogy mind lelkileg, 
mind szakmailag sokat kell még 
fejlődnöm ahhoz, hogy ezt a pá-
lyát művelhessem. Így egy ideig 
a szolnoki Bartók Béla Kamarakó-
rusban énekeltem, majd a városi 
színházban, ahol egyéni megmu-
tatkozási lehetőségeket is kaptam. 
A TV2 Kifutó című tehetségkutató 
műsorában a döntőbe jutottam, 
aminek köszönhetően egy évig 
Japánban éltem és énekeltem. 
Csodálatos volt a kint töltött idő, 
de a továbbtanulás miatt hazaköl-
töztem, és magánúton készültem 
felsőfokú zenei tanulmányaim-
ra. Akkor sokat jártam operába.  
A Wagner-előadásokon ismer-
tem meg Temesi Máriát, aki nagy 
hatást gyakorolt rám: minden-
képp nála szerettem volna ta-

Mondok Yvette (fotó: Lucian Hunziker)

A novemberi Kulissza rovatban olvashattatok egy beszélgetést Mondok Yvette szopránénekesnővel, aki a  
Zeneakadémia Koncert- és Rendezvényszervezési Osztályának munkatársa, az operavizsgák állandó szer-
vezője. A civil szakma ellenére mindig is énekművésznek készült, néhány éve beindult karrierje lendülete-
sen épül. Tavasszal két koncerten is énekel a Zeneakadémia Nagytermében: március 2-án az Alma Mater 
kórussal, áprilisban a MÁV Szimfonikus Zenekarral, közben pedig a Szegedi Nemzeti Színházban énekli az  
Éj királynőjének szerepét.

„Hittem magamban”

HZs: Mikor fordultál a rendezvény-
szervezés felé?

MY: Az egyetem előtt is érdekelt a 
szervezés, de Szegeden már rálát-
tam arra, hogy mi zajlik a pezsgő 

nulni, ezért hozzá felvételiztem 
a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Karára. Gyönyö-
rű időszakot töltöttem ott; taná-
raimmal, évfolyamtársaimmal a  
mai napig élő kapcsolatot ápolok.
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zenei élet hátterében, és ez nagyon felkeltette az ér-
deklődésemet. Szerény anyagi hátterük ellenére a szü-
leim vállalták, hogy egy másik diplomát is szerezzek, 
így a művelődésszervező szak kulturális menedzser 
szakiránya magától értődő volt. Kitágult számomra a 
világ, és igazán hasznos tudásra tettem szert: hamaro-
san besegítettem szegedi mesterkurzusok szervezésé-
be. Egy ilyen alkalommal figyelt fel rám – énekesként 
és rendezvényszervezőként egyaránt – Marton Éva, 
akinek zeneakadémiai állásomat köszönhetem.

HZs: Amikor elvállaltad a zeneakadémiai munkát, nem 
féltél, hogy akadályoz majd az éneklésben?

MY: PR- és kommunikációs munkatársként kezdtem el 
tevékenykedni, illetve a saját rendezésű Alma Mater 
koncertek és operavizsgák lebonyolításával foglalkoz-
tam. Sokan kérdezték tőlem, hogy miért vállaltam el 
ezt a munkát, mivel mindig énekesnek készültem, és 
ekörül forgott az életem. Fel sem merült bennem, 
hogy ne próbáljam meg, a mai napig nagy ajándéknak 
tartom ezt a lehetőséget. Miután végeztem Szegeden, 
énekesként nem tudtam volna elhelyezkedni, Buda-
pest és a Zeneakadémia viszont nagyon vonzó volt, hi-
szen itt bekerülhettem a zenei élet fősodrába. Emellett 
fontos volt számomra a családalapítás is, kislányom 
2009-ben született meg. Persze ez a munka nem csak 
előnyökkel járt: mindenki szervezőként ismert meg, és 
csodálkoztak, hogy énekelek – hiába volt ez a fő tevé-
kenységem a korábbi években.

A Zeneakadémián dolgozni kiváltságos dolog, egy 
olyan biztonságos burok, amiben jól érezheti magát 
az ember. Szerencsésnek tartom magam, hiszen itt 
mindig akad gyakorlóterem. A kötetlen munkaidő, ami 
állandó készenlétben tart, mégis rugalmas, lehetővé 
teszi, hogy előadóművészi karrieremet is építsem. 
Sosem adtam fel az éneklést annak ellenére, hogy jó 
ideig egyáltalán nem kaptam lehetőséget a megmu-
tatkozásra. Ugyanúgy jártam tovább tanárhoz, fejlesz-
tettem magam, makacs és céltudatos voltam. Ha vala-
ki azt mondta, nem, én azt feleltem, hogy csak azért is. 

A sors kegyes volt hozzám, olyan emberekkel dolgoz-
hatok együtt, akik támogatnak és lehetőséget is adtak.  
A támogató közeg elengedhetetlen ezen a pályán.

HZs: Maga a tevékenység élvezete vagy önmagadba 
vetett hited nem engedett elszakadni az énekléstől?

MY: Hittem magamban, és mindig tudtam, hogy 
egyszer sikerülni fog. Sokat vártam rá, de ennyi szép 
koncert után talán kijelenthetem, hogy az idő engem 
igazolt. Persze volt, hogy elvesztettem az erőm, és el-
gondolkodtam azon, hogy abbahagyom az éneklést, 
de az élet ezt valahogyan mindig megakadályozta.  
A fordulópontot a Misura Zsuzsa opera-énekesnővel 
2013-ban kötött ismeretség jelentette. Egy koncer-
ten hallott énekelni, én ezután megkerestem, és el-
kezdtem nála tanulni. Kemény, de hihetetlenül gyü-
mölcsöző közös munka indult el akkor. Úgy érzem, ő 
volt az első, aki valóban hitt bennem. Általa hama-
rosan utolért egy csodás lehetőség: egy egyhónapos 
amerikai turnén tizennégy alkalommal énekeltem a 
francia királylány szerepét a János vitézben. Ez mind 
lelkileg, mind szakmailag megerősített. 2014-ben 
Vásáry Tamás karolt fel (vele azóta is folyamatos az 
együttműködés és a barátság), majd jött a másik nagy 
külföldi lehetőség: a Wrocław Baroque Orchestra tur-
néján énekeltem Rossini-áriákat. Oberfrank Péter kért 
fel 2015-ben, hogy énekeljem el az Éj királynőjét a 
Müpában, Toronykőy Attila rendezésében. Azóta szá-
mos helyen játszottam a szerepet, jelenleg a Szegedi 
Nemzeti Színház Parázsfuvolácska című előadásának 
premierjére készülök.

HZs: Az Éj királynője volt az a szerep, amivel azonnal 
ismertté is váltál.

MY: Azt nem érzem, hogy ismertté váltam volna, de 
annak szívből örülök, hogy olyan darabok találnak 
meg, amikre nem is számítottam. Miklósa Erikával 
nemrég erről a szerepről beszélgettem. Közel azono-
san gondolkodunk róla. Olyan ez, mint egy verseny, 
aminek lendülettel fut neki az ember. 
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HZs: Milyen szerepekre vágysz még?

MY: Bármit szívesen énekelek, ami illik a hangom-
hoz. Tavaly ősszel a kortárs opera is megtalált, de 
Konstanze Mozart Szöktetés a szerájból című ope-
rájából, Donizetti Lammermoori Luciája, Jacques  
Offenbach operájából, a Hoffmann meséiből Olympia 
is az álmaim között szerepel. Ha az Éj királynője már 
nem lesz a repertoáromon, Verdi és Puccini operáinak 
szopránszerepeit énekelném szívesen.

HZs: Márciusban a Nagyteremben Schubert Mirjams 
Siegesgesangjának szólóját énekeled a Zeneakadémia 
kórusával.

MY: Nagyon szeretem ezt a művet. Amikor Somos 
Csaba felkért a szólóra, azonnal kivettem a kottát 
a könyvtárból, gyorsan megnéztem a legmélyebb 
és legmagasabb hangot – hatalmas ambitusa van. 
De nem ez az igazi nehézsége: a különböző tételek 
igencsak eltérő hangvételűek. Nagyon mélyen át kell 
érezni a szöveg mondanivalóját és pontosan követni 
Schubert utasításait, hogy a mű hitelesen és hatá-
sosan szólalhasson meg. Dicsőítő énekkel kezdődik, 
majd a zsidók egész egyiptomi szenvedéstörténetét 
megjeleníti. Kulcsfontosságú, hogy az ember hogyan 
formálja meg a szólamot. Szerencsére Somos Csaba 
mindig egyértelműen közli velem, hogy mit szeretne, 
így olyan szakmai támogatással tudok felkészülni a  
produkcióra, ami az én sikeremet is elősegíti.

HZs: Ezek szerint te szereted, ha konkrét elképzeléshez 
kell alkalmazkodnod. Ez szólistáknál elég ritka.

MY: Természetesen nekem is megvannak a saját el-
képzeléseim, de örülök, ha a rendezők, karmesterek és 
korrepetitorok elmondják, mit szeretnének. Számom-
ra a csapatmunka az előrébb való, a megvalósítás már 
úgyis az én egyéniségemet tükrözi. Ezt valószínűleg a 
sportból hoztam magammal. Nekem fontos az, hogy 
mindenki jól érezze magát a színpadon, és öröm le-
gyen együtt zenélni.

HZs: Mint énekes és kulturális menedzser most maga-
dat menedzseled? Működőképes ez a felállás?

MY: Mondhatjuk, igen, de azért más is segít. Kétségkí-
vül hatalmas előny, hogy otthon vagyok a háttérmun-
kában. Tudom, hogyan kell szerződést kötni, tárgyalni. 
De ezt teljesen le is tudom vetkőzni, sőt le is akarom 
annak ellenére, hogy szeretem. A hosszú távú cél az, 
hogy csak énekeljek.

HZs: Mindemellett családanya is vagy.

MY: Igen, az életünk akkor lett teljes, amikor meg-
született a kislányunk. Korábban nem tudtam iga-
zán jól beosztani az időmet, de a gyermek mindent 
helyretett. Rádöbbentem, hogy mennyi hasznos idő-
vel rendelkezem; végül is ezután indult be az énekesi 
pályám is. Persze emiatt lelkiismeret-furdalásom is 
van, mert rengeteg elfoglaltságom miatt sok családi 
feladat hárul a férjemre, a lányunkkal pedig kevesebb 
időt tudok tölteni. De azt hiszem, Zoénak mégis jobb 
egy boldog anya mellett felnőni. Minden zenésznek 
azt javaslom, hogy minél hamarabb vállaljon gyereket, 
mert egy csemeténél nincs jobb és inspirálóbb a vilá-
gon – persze egy támogató partnerrel.

HZs: Mik a hosszú távú terveid?

MY: Csak muzsikálással szeretnék foglalkozni, örül-
nék, ha minél többet énekelnék színházban, hiszen 
rengeteg impulzust kap az ember a próbafolyamatok 
és az előadások alatt. Külföldre is szívesen költöznék, 
ha arra kerülne sor. Sokszor énekeltem már a hatá-
rainkon túl – ott jobban érzem magam énekesként.  
Egyelőre azonban elégedett vagyok, hogy sikerült sín-
re tenni a pályámat. Egy művész életében az a legfon-
tosabb, hogy önmagával elégedett legyen, és boldog. 
Ha így megyünk fel a színpadra, akkor a közönség is 
hisz nekünk. Erről kedvenc idézetem jut eszembe, 
mely Michael Flatley táncművésztől való: „Ha köve-
ted azt, amit a szíved diktál, ha igazán hallgatsz rá, és 
készen állsz keményen dolgozni, minden lehetséges.”

PORTRÉ




