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HÖK

„Mindig is érdekelt a közösségért való cselekvés”
A Hallgatói Önkormányzat (rövidítve: HÖK) országszerte minden felsőoktatási intézményben működő
érdekképviseleti és szervezeti egység, amit hallgatók irányítanak. Ez a szervezet képezi a hallgatók
és az oktatók, illetve a vezetőség közötti kommunikációs „hidat”, ezenkívül több fontos feladatot is
ellát. A Zeneakadémia Hallgatói Önkormányzatáról
beszélgettem Farkas András elnökkel, aki az Ének
Tanszék harmadéves hallgatója.
Zelik Henrietta: Második éve töltöd be a HÖK-elnöki
pozíciót egyetemünkön. Kérlek, mesélj tevékenységed
kezdetéről: hogyan lettél elnök és mi inspirál a munkádban?
Farkas András: Mindig is érdekelt a közösségért való
cselekvés. 2013-ban vettek fel a Zeneakadémiára, és
már akkor kapcsolatba kerültem a Hallgatói Önkormányzattal. Jeleztem, hogy szívesen csatlakoznék
a csapathoz, és az Ének Tanszék képviselője voltam
egy évig. Később nyilvánvaló lett, hogy az előző elnök, Nász Renáta hosszú távon nem maradhat ezen
a poszton, mert befejezi egyetemi tanulmányait.
Amikor jeleztem, hogy szívesen dolgoznék a Hallgatói Önkormányzatnál, még nem volt arról szó, hogy
elnök leszek. Azonban lassan kiforrt az ötlet, hogy
kipróbálhatnám ezt a pozíciót. Reni maga mellé vett,
elnöki asszisztense lettem, és segítettem a munkában: elkísértem különböző gyűlésekre és ülésekre, bemutatott az akkori vezetőségnek. Végül 2015
szeptemberében megválasztottak HÖK-elnöknek.

Farkas András (fotó: Kristofori Ferenc)
ZH: Milyen terveid vannak, amiket szeretnél véghez
vinni elnökként?
FA: Jelenleg a legfontosabb folyamatban lévő projekt
a sporttámogatás megszerzése. Korábban ez létezett,
azonban az utóbbi években nem kaptunk olyan pénzügyi keretet, amivel megfelelő lehetőségeket tudtunk
volna biztosítani a sportolni vágyó hallgatóknak. Most
rendelkezésünkre áll egy összeg, amit remélem, erre
tudunk fordítani. Ezenkívül kifejezetten örülnék, ha
hasonlóan sikeres gólyabál lenne a következő tanévben, mint ami idén volt: Szabó Balázs Bandája lépett
fel, nagyszerű hangulat volt, és sokan eljöttek.

ZH: Milyen problémákkal szembesültél eddig?
ZH: Szeretnél üzenni valamit a hallgatóknak?
FA: A gazdasági ügyekkel voltak és vannak nehézségek. Számomra fontos, hogy a gazdasági rész nagyon
megbízhatóan működjön, ezért kértem a jogi igazgatót és a gazdasági igazgatóságot arra, hogy ha valami
probléma lép fel, azt jelezzék időben. Az ösztöndíjak
kiutalása azonban nagyon bürokratikus és bonyolult
rendszer szerint történik, emiatt vannak csúszások.
A hallgatók néha panaszkodnak ezzel kapcsolatban,
de sajnos sok mindenbe nem tudunk beavatkozni.
Szeretném tisztázni, hogy az utalások pontos ideje
nagyon kevés százalékban függ a HÖK-től.

FA: Szeretném, ha tudnák, hogy bizalommal fordulhatnak hozzám, illetve a HÖK tagjaihoz. Továbbá türelmet
szeretnék kérni, hiszen a HÖK is hallgatókból áll. Nem
vagyunk szakemberek, és néha mi is tévedhetünk,
de ezt persze igyekszünk mihamarabb helyrehozni.
És ami a legfontosabb, ha valaki úgy érzi, hogy csatlakozna egy jó hangulatú, jól működő csapathoz, azt
nagy szeretettel várjuk, mert új ötletekre, új arcokra és
jókedvre mindig szükség van a Hallgatói Önkormányzatnál.
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HÍREK, ESEMÉNYEK
A Zeneakadémia három tanára
Artisjus-díjat kapott

Megjelent az Új Liszt-összkiadás
8. pótkötete

Az Artisjus-díj a kortárs magyar zeneművészeti és irodalmi alkotótevékenységet ismeri el. Az év kiemelkedő
szerzőit idén kilenc zenei és öt irodalmi kategóriában
díjazták.

A Zeneakadémia tanára, Kaczmarczyk Adrienne és
Sas Ágnes gondozásában jelent meg a Liszt Ferenc:
Magyar rhapsodiák és más művek című kiadvány.
Az Új Liszt-összkiadás 8. pótkötete a Magyar rapszódiák 12–21. darabjainak első verzióján kívül Liszt két
rövidebb, magyar vonatkozású művét is tartalmazza.
A kötetet új kutatási eredményeket tartalmazó angol
és német nyelvű előszó, számos kézirat-fakszimile és
kritikai jegyzetapparátus teszi értékes, tudományos
kiadvánnyá. A kemény táblás összkiadáskötettel egyidejűleg megjelenik annak papírborítású, praktikus
célokat szolgáló változata is, amelynek tartalma – a
kritikai jegyzeteket leszámítva – azonos az összkiadáskötetével.

Az Artisjus könnyűzenei alkotói életműdíját Binder
Károly zongoraművész, zeneszerző, tanszékvezető
egyetemi tanár kapta. Több mint háromszáz, főleg kamara- és zongoraművet komponált, 43 film, színházi
produkció és hangjáték zenéjét szerezte, 67 hanglemeze jelent meg, többségében szerzői korongok.
2007-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz
Tanszékén tanszékvezető, egyetemi docens.
Az év könnyűzeneszerzőjének járó Artisjus-díjat László
Attila nyerte el. 1987 óta tanít a Jazz Tanszéken, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense. 1992-ben
alakította meg a László Attila Bandet, amely tizenöt
éven át működött. Zeneszerzőként, hangszerelőként
és zenészként együtt dolgozik Charlie-val (Horváth
Károly énekessel) és Cserháti Zsuzsával. Legújabban
a Gitár Trio nevű zenei formációban játszik Babos
Gyulával és Tátrai Tiborral.
Az év junior komolyzenei alkotója díjat Tornyai Péter
kapta. A 29 éves művész hegedű és zeneszerzés szakon végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen,
majd Rómában folytatott ösztöndíjas tanulmányokat.
2015-től a Zeneművészeti Egyetem Zeneszerzés Tanszékének óraadó tanára. Brácsásként és hegedűsként
a hazai és a nemzetközi zenei élet aktív szereplője.
Művei elhangoztak Magyarországon, Szlovákiában,
Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Lengyelországban és az Egyesült Államokban is.
Az év junior könnyűzenei alkotója díjat már korábban
átvehette a Zeneakadémia jazz-zeneszerzés szakos
diákja, Várallyay Petra.

Forrás: lfze.hu

Balogh Ádám sikere New Yorkban
A New York Concert Artists (NYCA) Worldwide Debut
Audition idei versenyén szép magyar siker született.
A verseny szervezői válogatókat tartottak Los Angelesben, New Yorkban, Párizsban, Budapesten, Varsóban
és Kölnben. Ezek alapján 9 ifjú művész kapott meghívást New Yorkba, köztük Szabó Marcell zongoraművész és Balogh Ádám, a Zeneakadémia elsőéves hallgatója (tanára Némethy Attila). A negyvenöt perces
szólóműsor alapján 3 fiatal művész került a döntőbe,
köztük Balogh Ádám, aki Wolfgang Amadeus Mozart
K. 488-as A-dúr zongoraversenyét játszhatta a NYCA
szimfonikus zenekarral a New York-i Kaufman Music
Centerben. A fődíj egy szólóest volt a Carnegie Hallban és a Berlini Filharmóniában, illetve egy szerződés
a Steinway lemezcéggel, melyet a 29 éves Zhenni Li kapott meg. Balogh Ádám 2011 őszétől a Zeneakadémia
Rendkívüli Tehetségek Képzőjének tanulója, 2016-tól
pedig az egyetemi BA képzés hallgatója.
Forrás: lfze.hu

Forrás: lfze.hu
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SZENÁTUS
Fellegi Dávid sikere Ausztriában

Az áprilisi ülésről

Fellegi Dávid, egyetemünk BA III. éves gitár szakos hallgatója a burgenlandi Rusztban a 2017. április 10–12.
között megrendezett Alirio Díaz Nemzetközi Gitárversenyen 3. helyezést ért el (főtárgytanára Csáki András).

2017. április 11-én ismét megtartotta ülését a Szenátus. Örömmel értesítünk minden hallgatót, hogy a
Fülei Balázs által kidolgozott és előterjesztett, valamint
a Szenátus által elfogadott kamarazene-művész szakirányú továbbképzés elindul a Zeneakadémián. A képzésre – mely a 60 kredites tanári mesterszak mellett
is végezhető – való beiratkozás egyik feltétele, hogy
a hallgató MA-oklevéllel rendelkezzen. A szakra hegedű-, mélyhegedű-, gordonka- és zongoraművészek
jelentkezhetnek. A képzés ideje két félév, és előre látható költsége szemeszterenként 180.000 forint.

Három magyar zeneszerzőt díjaztak az
idei GENERACE Nemzetközi Versenyen
A 2017. március 27-én Ostravában megrendezett
zeneszerzésversenyen egyetemünk két tanára és
egy zeneszerző szakos diákja nyert díjat. 2. díjas lett
Tornyai Péter oktató, 3. díjas Laczkó Bálint MA II.
éves hallgató. Tornyai Péter fiori sfiorati, Laczkó
Bálint Parlando Rubato című művével érdemelte ki a
helyezést. Különdíjat vehetett át Balogh Máté doktorandusz hallgatónk, a Zeneszerzés Tanszék oktatója, melyet Quartet pour la fin du jam című művével
nyert el.

Vörösváry Ibolya sikere Olaszországban
Egyetemünk MA II. éves mélyhegedű szakos hallgatója (főtárgytanárai Bársony László és Bársony Péter)
március 31-én az észak-olaszországi Trevisóban a fiatal
zenei tehetségek fejlesztésére megrendezett 9. Nemzetközi Giovani Musicisti kétfordulós versenyen III.
díjat nyert.

A Szenátus elfogadta a Hallgatói Önkormányzat új
alapszabályát is. A már nem hatályos (régi) alapszabályt 2012-ben terjesztették a Szenátus elé. A nemzeti felsőoktatási törvény új szabályai és az azóta módosításra került jogszabályok, valamint az egyetem
szervezeti átalakítása miatt az LFZE HÖK úgy döntött,
hogy új alapszabályt alkot.
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár úr beszámolt
a 2016-os költségvetésről. A Zeneakadémia teljesítette felsőoktatási és közoktatási feladatait, kimagasló
színvonalú koncertekkel sok nézőt vonzott be, valamint sikerült nyereségesen gazdálkodnia.
Utasi Melani

Négy gitár szakos hallgató lett díjazott
Nyíregyházán
A 2017. április 8-án és 9-én Nyíregyházán megrendezett 1. Országos Ifjúsági Gitárversenyen Szalai Lotti,
a Rendkívüli Tehetségek Képzőjének diákja a verseny
nagydíját és az 1. korcsoport 1. díját, Nagy Márton
BA elsőéves hallgató a 4. korcsoport 1. díját nyerte el.
Mindkettejük főtárgytanára Eötvös József. Csáki András növendékei közül Kulcsár Máté elsőéves hallgató a
4. korcsoport 2. díjával, Fellegi Dávid BA III. éves diák
az 5. korcsoport 1. díjával térhetett haza a versenyről.
Forrás: lfze.hu
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A ZENÉN TÚL
Elérkezett az idei tanév utolsó lapszáma is. A szabadság ígéretével kecsegtető nyár előtt azonban túl kell még
élnünk néhány vizsgát. Reméljük, hogy az alábbi programok felüdülésként szolgálnak majd a megpróbáltatások
idején.

Egy német sors
Mennyit ér álmaid állása? Mi van, ha az előléptetésnek ára van? Köthetünk-e ideológiai kompromisszumot? És mit jelent mindez 75 év távlatából? Ilyen és
ehhez hasonló kérdéseket vet fel az Egy német sors
című osztrák dokumentumfilm, melyben Brunhilde
Pomsel mesél a náci propagandagépezetben titkárnőként végzett munkájáról, az ott tapasztaltakról, és nem
utolsó sorban figyelmeztet az akkor történtek lehetséges aktualitására. „Abban a kis időben, ami még hátravan nekem, és remélem, hogy ez inkább hónapokban,
semmint években mérhető, abba a reménybe kapaszkodom, hogy a világ nem áll újra a feje tetejére, ahogy
akkoriban történt, noha vannak ijesztő fejlemények,
nemde?” – mondja nemrégiben megjelent interjújá-

ban. Egyik felmerülő téma időszerűbb, mint a másik.
Hogyan lehetséges ilyen bennfentes pozícióban sem
tudni arról, ami igazából történik? Hogyan válik átjárhatóvá a határvonal úriember és csirkefogó között?
Mennyire távolíthat el a buborékban élés a tények
felismerésétől? A válaszok pedig sokkolóak lehetnek,
ahogy az a tény is, hogy Brunhilde csak 2005-ben tudta meg a berlini holokausztemlékmű átadása kapcsán,
hogy zsidó barátnőjét, Eva Löwenthalt ’43 novemberében Auschwitzba deportálták, és két évvel később
halottá nyilvánították. „Olyan hosszan futott a gépen
a nevek listája, amelyen megtaláltuk. Csak futott és
futott lefelé...” A bemutatóra május 18-án kerül sor.

„A nyolcas lehet, hogy mindenirányú hármas”
Csiszolópapírral felkarcolt fémlapok, agyagból préselt
ördögfigurák, búgócsigára erősített szénnel rajzolt
művek, drótvázakra feszített konyharuhák… Nem
egy ócska padláson fellelhető kacatok felsorolása ez,
hanem ízelítő a Budapest Galéria emeleti termeiben
rendezett kiállításból. Bozsó Nóra tojástempera festményei, akvarelljei és térbeli alkotásai a tépelődés,
tétovázás, folyamatos keresés folyamatait helyezik
előtérbe a mindennapokban gyökeret vert sikerorientált, magabiztosságot szajkózó viszonyulásmóddal
szemben. A textíliák különbözőségeinek, kifejezési
lehetőségeinek egész sorát tárja elénk a művésznő.
A vásznak keretek hiányában improvizált vázakra
vannak kifeszítve, így a műalkotások elválnak a faltól,
hangképzésre kész membránokká válnak, mintegy
önálló életre kelnek. Bár a többszörös újraalkotás jelei uralják a látványt, minden szövedéken akadnak a
káoszból elősejlő formák, emberi alakok, portrék,
tájrészletek. „A felhordás-visszavétel sziszifuszi munkájában az idő is koptatja a felületet, hullik az anyag,
de lehet, hogy csak a fölösleg gyűlik össze a műterem
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falának támasztott kép alatt” – írja G. Pálfai Orsolya
a kiállított alkotásokról egyik kritikájában. A kiállítás
április 26-tól június 4-ig tekinthető meg.
Lakatos Zsuzsa

Bozsó Nóra: Leonardos, 2015.
(forrás: budapestgaleria.hu)

A ZENÉN TÚL
A színpadon orosz klasszikusok: Borisz Godunov és A játékos
Borisz Godunov személye több szempontból is rejté-

Győzelem, vereség, kockázat: sorsdöntő események

lyes események origója az orosz állam történetében.
Sem cári előddel nem rendelkezett, sem az uralkodó
moszkvai hercegek családjával nem állt kapcsolatban,
mégis egyhangú döntéssel választották meg vezetőnek
1598. február 17-én. Mivel a hatalom korábban a Rurik
családban öröklődött apáról fiúra, és az előző cár utód
nélkül halt meg, az országos gyűlés kezébe került a
cárválasztás joga. Borisz Godunov kinevezése és hirtelen történő felemelkedése ellenszenvet váltott ki a
népből, egyben találgatások sorát indította el: vajon
véres bűncselekmények árán sikerült megszereznie
a trónt? A feltételezést még jobban erősítette, hogy
a várományos cárevics, Gyimitrij halálát is az ő bűnének tartották. Újabb kérdések és zavargások sorát
indította el egy fiatal szerzetes megjelenése, aki magát
Gyimitrijnek vallotta, elindítva ezzel az áltrónörökösök
áradatát, mely ádáz politikai csatákba, belső polgárháborúkba torkollt. Borisz halála után a zűrzavaros időszak folytatódott, hét ál-Gyimitrij jelentette be igényét
a trónra, újabb és újabb bitorlók váltották egymást.

pályája a rulettasztal.

Alekszandr Szergejevics Puskin Borisz Godunov című
drámáját május 27-én mutatják be Zsámbéki Gábor
rendezésében a Katona József Színházban. A főszerepet alakító Máté Gábor mellett olyan színművészek is
megjelennek a szereposztásban, mint Szacsvay László,
Ujlaki Dénes, Bezerédi Zoltán és Kovács Lehel.

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij állandó anyagi gondok közepette, pénzkeresés céljából írta A játékos
című kisregényét, melyben saját szerencsejáték-függőségét ábrázolja főhőse, Alekszej Ivanovics karakterén keresztül. Szereplőnk egy fiatal tanító, aki szerelmi
viszonyba keveredik, s hogy anyagi státuszával imponáljon kedvesének, szerencsejátékokba kezd. Idővel a
cél elhalványul, helyén csak a megszállottság marad,
melynek következtében a fiú egyre gyakoribb vendége
lesz a kaszinóknak. Telhetetlensége végül eluralkodik
rajta, így elveszíti a kontrollt mind a játék, mind saját élete felett. A történet helyszíne egy fiktív német
fürdőváros, Roulettenburg, ahová a fiatalok abban a
reményben érkeznek, hogy a virágzó kaszinóélet segít
nekik önmaguk megváltásában, bizonytalan egzisztenciájuk megszilárdításában.
A Radnóti Színház május 7-én mutatja be Dosztojevszkij kisregényének színpadi változatát, amelyet a Junior Prima-díjas Fekete Ádám dramaturg írt. A rendező
Fehér Balázs Benő, a zenét Dargay Marcell szerezte.
Főszerepben láthatjuk Vilmányi Benett Gábort, Sodró Elizát, Schneider Zoltánt, valamint Csomós Marit.
Az előadás további időpontjai: május 16. és 28.
Varga Abigél

Legyél te is DUX
Szívesen emlékszel vissza a gólyatábori élményeidre,
vagy kíváncsisággal hallgattad a lelkes beszámolókat?
Most itt az idő, hogy Te is Dux légy!
A tábor időpontja:
2017. július 5–9.
Helyszíne:
a gödöllői Premontrei
Szent Norbert Gimnázium.
További részletek hamarosan a
plakátokon és a honlapon (duxkor.hu)!

Miért gyere Dux-táborba?
Részed lehet sok-sok játékban, önfeledt
szórakozásban, de csöndben, mély
beszélgetésekben és egymásra figyelésben is.
Gólyatábor-szervezőként megtapasztalhatod, milyen
hálásak a gólyák, ha érzik, hogy törődnek velük.
Átélheted mindazt, amiről a Duxok
a kisfilmben beszélnek: bit.do/dux!
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ELŐDEINK MÁSKÉPP
A májusi Elődeink másképp rovatban a 2017-es év
két évfordulósa kerül középpontba: a 125 éve született Lajtha László és a 135 éve született és 50 éve
elhunyt Kodály Zoltán. Közülük is Kodály sokak által bírált – a zeneszerzőnél jóval fiatalabb – Péczely
Saroltával kötött második házassága áll történetünk
középpontjában, amit most Lajtha szemszögéből ismerhetünk meg.
Mostani történetünk az úgynevezett „kockás füzet”ből származik, melyet Lajtha László munkatársa,
Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós 1960 és 1963 között
vezetett. E forrás nem csupán Lajtha életéhez és zeneszerzői munkásságához, de – mint látni fogjuk – a
zeneélethez is páratlan adalékokkal szolgál. Tudvalevő,
hogy Kodályt első feleségének halála nagyon megrendítette, – ha hihetünk Lajtha sorainak – olyannyira,
hogy az öngyilkosság gondolata is megfordult fejében.
A Lajtha-szöveg tehát Kodály magánéletének és megnyilatkozásainak olyan mély rétegét világítja meg,

melyből nem csak az derül ki, hogy mennyire szerette
Emmát, de az is, hogy milyen válságos állapotba került
az ő halála után. A történetből továbbá megtudjuk,
hogyan vélekedtek a kortársak a zeneszerző második
házasságáról: jelen esetben Lajtha álláspontján kívül a
neves operaénekes, Palló Imre és felesége véleményét
is megismerhetjük.

„Erről sokat beszélnek Pesten. Mindenki mindent
hozzátesz, s óriási a szenzáció. [Most] Kodály

Emma búcsúztatásán] ott voltak körülötte a rokonok, akkor Palló és én két-három lépéssel mö-

78 éves [valójában csak 77 volt], az asszony 20
éves. 58 év korkülönbség! »Ami Goethének Ulrike,
az nekem Sárika« – mutatta be feleségét Szabolcsi Bencének és még néhány zenetudósnak, akik
házassága első heteiben elmentek hozzá. A tény
kicsit meghökkentő, de nem elképzelhetetlen. 48
évig élt kifogástalan, hűséges házaséletet a nála
22 évvel [valójában csak 19 esztendővel] idősebb
Sándor Emmával. […]

götte állottunk. […]

Mellesleg Sári adorálja [imádja] Kodályt, mint a
Péczely családban mindenki. Ott ez a légkör. […]
Egy istenhez ment Sári feleségül.
Laci bácsi [Lajtha László] elmondja most a házasság hiteles történetét. […] Csak Pallóéknak [Palló
Imre operaénekesnek] és nekem mondta el. Hogy
miért éppen nekünk? Mikor a temetésen [Sándor
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Chelemen Paula rajza

Mikor rá alig 13 hónapra elvette a kislányt feleségül, akkor rövidesen találkoztunk. […] Kodály
így mutatta be feleségét: »a nőm«. Én azt mondtam a kislánynak: »kívánom, hogy tegye olyan
boldoggá, ahogy Zoltán megérdemli.«
Erre az időre esik, hogy Pallónéval beszélgetett,
aki azt mondta neki, hogy nagyon szívesen vette
volna a lányt, ha ott látja nála, akár mint védencét, fogadott lányát, gyámoltját stb., de zavarja
Kodály Zoltánnénak látni azt a gyereket… Akkor
Kodály odafordult Palló Imréhez: »S te Imre?!«
Palló azt mondta neki: »Te tudod, Zoltán, de én is
így érzek.« Erre Kodály azt mondta nekik: »Nem
tudtam magányosan élni. Az öngyilkossághoz
gyáva voltam.«

ELŐDEINK MÁSKÉPP
Utána egyszer négyszemközt voltunk. Én szóba
hoztam Palló Imrét. Persze nem a házassággal
kapcsolatban. Népdalfeldolgozásokról volt szó,
rádióról. Megemlítettem, hogy akarok írni egy
székely keservest, mert pénzre van szükségem,
s ezeket Palló énekelné. Palló nevének említése,
amely kapcsán mondottam, hogy intimus [bizalmas] jóbarátom, látszólag zavarba hozta. Csak
később tudtam meg, miért. Mert ő elkezdett első
feleségéről s általában a házasságról beszélni. Mikor én elismerésemet fejeztem ki azért az
évekig tartó ápolásért, amellyel olyan gyengéden
s fáradhatatlanul gondoskodott a 96 éves as�szonyról, Kodály ezt mondta: »Akármilyen tragikus is volt Emma betegsége, mégis ez adta meg
nekem, hogy megmutathattam neki, hogyan érzek iránta.« Nem szóltam egy szót sem. […] Ezt a
rövid csendet agresszív, éles hangon feltett kérdése szakította meg: »Talán maga is elítéli házasságomat?« Azt válaszoltam neki, hogy nem olyan
példátlan dolog ez, s mindenki tudja, mit tesz, s
egypár öreg muzsikus házasságát idéztem,
kik szintén fiatal nőket vettek el (Sauer, Casals,
Beecham, Weingartner stb.) […]. Azt is mondtam neki, hogy az emberi lélek olyan komplikált
szerszám, s olyan sokféle, hogy az élet eseményeire igen különbözőképpen reagál. Nem tartozik számvetéssel senkinek, és nem megítélni, de
megérteni próbálom.

Az öngyilkosságról nekem így szólt: »Az ember
nem mindig akkor hal meg, amikor akar.« Hozzátette: »A katolikus?« Nekem már nem azt mondta: »A gyáva.« Azt mondta: »Aki nem mer.« Nem
tudom, hogy ez a halálgondolat, öngyilkossággondolat teljesen őszinte volt-e. Hangsúlyozom:
nem tudom, teljesen őszinte volt-e. De épp Emma
halála és temetése körüli nagy fizikai letörtsége
amellett tesz tanúságot, hogy ez a gondolat biztosan megfordult a fejében. Az is bizonyos, hogy
nem volt ereje, gyáva volt azt a bizonyos utolsó
lépést megtenni, amely pontot tett volna a számára elviselhetetlennek érzett magányos öreg
élet végére.

Erre Kodály elkezdett beszélni önmagáról, amit
nagyon ritkán szokott tenni, és azt mondta, hogy
el sem tudom képzelni, milyen magára maradt a
régi lakásban. […] Minden fal tele képekkel, arcképekkel. S mindez az Emmával töltött évekre

E magányosság elől menekült, és e menekülése közben találkozott azzal a kislánnyal, aki ott
csicsergett reggeltől estig körülötte. Feleségül
vette. […] Lehet kritizálni, hogy helyesen tette-e
vagy sem. […] Én egyénileg nem tudok véleményt
mondani, se védő, azaz tetsző, se támadó, azaz
nem tetsző formában. Amíg egy ember szus�szanni tud, addig mindazon élményekre és érzésekre joga van, amik az emberi lelket hevítik.
Ez kortól, nemtől független. […] Az öreg test is
hordozhat meleg érzéseket, áhító szívet, sőt az
igényli csak igazán a valakihez való tartozást,
gondoskodó szeretetet. Az emberek hazugok, és
mindenki a legfőbb bíró más dolgában. Hamis,
álszent, fenékig romlott ez a polgári társadalom.
Nincs joga megítélni, még kevésbé elítélni olyan
embert, aki nagy ember, művész, tudós, s akire
az átlagnormák nem érvényesek, nem is lehetnek
érvényesek. Isten adjon neki boldogságot, s Sáriban melegszívű, szelíd kis ragaszkodó társat.”

emlékeztette. Szóról szóra ezt mondta: »Nem
bírtam az üres, magányos lakást.« […]

Laskai Anna

Kodály aztán folytatta, hogy ez a kislány járogatott hozzá, ő meg örült, s hívta, leckét, éneklést
mutogatott neki, s talán éppen naivitása volt, ami
megfogta: beszélt, csicsergett, megtöltötte a lakást.

Forrás:
Erdélyi Zsuzsanna:
A kockás füzet – Úttalan utakon Lajtha Lászlóval
(Budapest: Hagyományok Háza, 2010).
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JAZZ
Májusi koncertajánló
A hazai koncertszervezők idén tavasszal ismét kitettek magukért, változatos és izgalmas programokkal
várják a jazzrajongókat. A lendület még a nyár közeledtével sem hagy alább: május 6-án Budapestre, a
Müpába érkezik a hatvanegy éves amerikai énekesnő,
Cassandra Wilson. Wilson Mississippi államban, Jackson városában született. Később New Yorkba költözött, és Brooklynban Steve Colemannel, Geri Allennel
és Greg Osby-val közösen vett részt az M-Base kollektíva munkájában.
1986 óta jelennek meg saját lemezei. Zenei világa rengeteg forrásból táplálkozik: egyaránt hallhattuk kreatív
avantgárd jazzt, klasszikus bluest és popfeldolgozást
énekelni, de közel áll hozzá a mainstream is. A sokoldalú művésznő budapesti koncertje erősen ajánlott
minden zenerajongónak!

Chris Potter saját zenekarával lép fel május 18-án a Budapest Jazz Clubban. Potter szerencsénkre viszonylag
gyakori vendég nálunk, köszönhetően magyar feleségének és évtizedes barátságának különböző jazznagyságainkkal, de minden látogatása ünnepnek számít.
Potter a mai jazzszcéna egyik legkiválóbb tenorszaxofonosa. Szólókarrierje huszonöt éve vette kezdetét,
majd szépen lassan a világ legkifinomultabb jazzmuzsikusává vált. A tenor- mellett alt- és szopránszaxofonon, basszusklarinéton, fuvolán, de gitáron és zongorán is kitűnően játszik. Csak negyvenhat éves, így
egészen biztos, hogy még hosszú évtizedeken át örvendeztethet meg minket újabb és újabb lemezekkel,
kooperációkkal és olyan klubkoncertekkel, mint amit
májusban is hallhatunk majd.

Klasszikus jazzlemezajánló: The Quintet – Jazz At Massey Hall (1953)
dig olyan rossz minőségű lett, hogy Mingusnak újra
kellett játszania a bőgőszólamot a stúdióban.

Charlie Parker
Mégis hogy nevezhetnénk el másként azt az együttest, amiben Charles Mingus bőgőzik, Bud Powell zongorázik, Max Roach dobol, Dizzy Gillespie trombitál
és Charlie Parker szaxofonozik, mint „The Quintet”?
A negyvenes években, a beboppal kezdődő modern jazz első nagy generációja 1953 májusában
(nem véletlenül választottam épp ezt a lemezt májusi számunkba) Torontóban adott koncertet, ami a
műfaj legendájává vált. Keserédes történetek kapcsolódnak az alkalomhoz: alig néhány ember volt
jelen, mert a közönség inkább a Marciano–Walcottbokszmeccsre ment, így Parkeren kívül lényegében
egyik zenész sem kapta meg a gázsiját, a felvétel pe-

FIGARO | 2017. május-június

A sok-sok triviális pletyka, legenda mellett vajon mit is
nyújt a mai zenehallgatónak ez a koncertfelvétel? A repertoár a korszak kedvelt sztenderdjeiből állt: Perdido,
Salt Peanuts, All the Things You Are stb. Amellett,
hogy minden zenész tankönyvbe illően játszik jazzt
(lévén ők maguk „írták” azt a bizonyos tankönyvet),
van egy nagyon fontos aspektusa ennek az anyagnak.
Egy olyan aspektus, amit a későbbi korok jazz-zenészei
valamiért hajlamosak elhagyni, noha ők is mind ennek
a kvintettnek a gyermekei: az önfeledtség, a mókázás,
a játék. A koncert közel sem volt hibátlan, s nem csak
azért, mert a zenekar tagjai közül többen is hírhedten
problémás jellemmel bírtak. A témák sokszor nincsenek együtt, néha gikszereket fújnak, de ezzel is olyan
hangulatot teremtenek (amire a közönség aktív ujjongása és Dizzy Gillespie éneklése csak rásegít), ami beszippant és szórakoztat minket. És valahol ez volna a
jazzmuzsikálás lényege: a játék, az öröm, a szenvedély,
és e misztériumok közvetítése a színpadról a közönség
felé.
Szentgallay György

NÉPZENE
Folkfesztivál a Fonóban és a Várkert Bazárban
Félreismerhetetlenül itt a tavasz, a jó idő, a madárcsicsergés, vagyis kezdődik a fesztiválszezon. A folkzene
szerelmeseit május 24–28. között a Várkert Bazár és
a Fonó Budai Zeneház várja a Budapest Folk Fest keretében. „Nem feladatunk, hogy mi jelöljük ki a műfaj határait, mi mondjuk meg, hogy mi a folk és mi
nem” – olvashatjuk a Fonó honlapján. Ennek jegyében olyan fellépők is helyet kapnak az idei programban, mint a Dikanda, a lengyel világzene egyik legismertebb formációja. A Fonó Budai Zeneház május
24-i hagyományos szerdai táncháza szolgál a fesztivál
nyitóeseményéül, amit vajdaszentiványi adatközlők,
valamint a Fitos Dezső Társulat táncosainak gálaműsora követ. A következő napokban a Várkert Bazár
lesz a programok helyszíne: 27-ig este hétkor, 28-án
délután kettőkor kezdődnek a műsorok, valamennyi
napon találkozhatunk valamely más ország (Törökország, Spanyolország, Bulgária, Macedónia és Lengyel-

A Dikanda együttes (forrás: dikanda.com)
ország) folk, illetve világzenéjének képviselőivel is.
A programokról további információkat a Fonó honlapján (fono.hu/hu/budapest-folk-fest) találtok.

Nyári programok
Autentikusabb népzenei élményekre vágyók számára elsősorban az Ezer Székely Leány Napja találkozó
nyújthat maradandó élményt. A székely népviselet,
néptánc és népzene évente megszervezett hagyományőrző találkozójára idén is július első hétvégéjén,
ez évben július 1-jén kerül sor Csíksomlyón. A találkozót 1931-ben Domokos Pál Péter kezdeményezésére a
székely identitás erősítésére hozták létre, majd hosszú
szünet után 1990-ben elevenítették fel újra. A rendezvény Csíkszereda főterén a székely falvak népviseletbe
öltözött tagjainak felvonulásával kezdődik, majd népi
játékok közös felelevenítése után a csíksomlyói nyeregben folytatódik hagyományőrző csoportok produk-

cióival. Az eseményen fellép továbbá a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, valamint népviselet-kiállítás is
megtekinthető. A program része a székely viseletben
lévők csoportfotózása, tehát aki őriz szekrényében
székely ruhát, ezúttal ne hagyja otthon.
A nyár változatos népzenei és néptánctáborok kínálatában is. Határainkon innen és túl számos helyszín
közül válogathatunk az Őrségtől Szegedig, Váraljától
Moldváig. A programokról bővebben a Folkrádió honlapján (folkradio.hu/naptar/nyari_taborok) tájékozódhattok.
V. Szűcs Imola
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UTAK, ÉLMÉNYEK

Erasmus+

a Skócia–Hollandia–Magyarország tengelyen

Fotó: Jasper Grijpink
2016 októberében kezdődött minden. Ekkor kaptunk
egy e-mailt, melyben Nemes László Norbert tanár úr
jelezte, hogy ösztöndíjfelhívást hirdetnek tíz masteres
ének-zene, szolfézstanár szakos hallgató számára.
A program az egész tanévre szólt, és három intenzív
tanulmányi hetet foglalt magában: egy itthon tartott
kurzushetet és két külföldi utat. Októberben vette
kezdetét az Erasmus+ stratégiai partnerségi program
A zenepedagógiai gyakorlat kreatív utakon történő
megújítása a kodályi alapelvek mentén Magyarországon, Hollandiában és Skóciában címet viselő projektje.
Ennek keretében 30 hónapon át a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Hágai és a Skót Királyi Zeneakadémia együtt dolgozhatnak az ének-zene tanárok képzésének fejlesztésén, az elavult tananyagok frissítésén
és a tanári szemléletmód formálásán. A felsorolt területek még nyugaton is égető problémát jelentenek.
Az LFZE sikeres pályázatának köszönhetően, melyet
Nemes László Norbert és Furka Beáta írt, juthattunk
el tízen, ének-zene, szolfézstanár szakos hallgatók
Hágába, Utrechtbe, Rotterdamba, Amszterdamba,
Glasgow-ba, Raploch-ba (Stirlingbe), Fauldhouse-ba, a
Loch Lomondhoz és Edinburgh-ba.
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A projekt keretén belül mindhárom
város saját egyeteme szervezte a
programokat. 2016 őszén Budapesten járt a nemzetközi csapat, februárban mindannyian Hollandiába, míg
márciusban a hollandokkal együtt
Skóciába utaztunk. Betekintést nyerhettünk az adott ország zeneoktatásába, workshopokon, előadásokon
vehettünk részt, valamint lehetőségünk nyílt koncertek, kulturális programok látogatására is. Megfigyeltük
a Skót Nemzeti Ifjúsági Kórus működését, illetve megnéztük a Skót és a
Hágai Királyi Zeneakadémián, valamint a környező városokban tartott zeneórákat, kóruspróbákat. Hollandiai programunkban a különféle workshopok voltak
többségben. A hangképzéstől a kreatív játékalkotáson át egészen a jazzimprovizációig számos területet
érintettünk, valamint megismerhettük a Hollandiában
használatos, indiai hagyományra épülő ritmustanítási
rendszer, a takadimi alkalmazását is.
Skóciában a hangsúly inkább a majdani nyilvános internetes oldal, a Kodály-hub keresőfelületének kialakításán, illetve az annak alapját képző sablon kidolgozásán volt. A Kodály-hub segítségével elsősorban
az általános iskolás korosztálynak szóló dalrepertoár
válik majd kereshetővé a dalok bármely attribútuma
által, mint például jellemző ritmusképletek, témák,
dallamfordulatok. Ez egy olyan, a Publikált népzenei hangfelvételek internetes adatbázisának keresőjéhez hasonló felület lesz, amely hamarosan bárki
számára lehetővé teszi majd, hogy igényesen megválogatott dalokhoz és az azokhoz ajánlott kreatív
énekes játékokhoz ingyen hozzáférhessen.
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Hollandia
Hágában néhány éve beindították az egyéves, Kodálymódszeren alapuló tanártovábbképzést, melynek a
hátterében rendkívüli lelkesedés, elhivatottság és –
nem elhanyagolandó – anyagi támogatás áll.
Jó volt látni, ahogy fiatal, pályakezdő tanárok nagy
kedvvel és figyelemmel tanítanak. Ami leginkább megfogott minket, az a természetes és egészséges tanítási
stílus, amit ezeknél a fiataloknál láttunk. Egy tanár bácsi például énekelve adott elő egy mesét, teljes átéléssel, melyet a gyerekek odaadóan hallgattak.

Fotó: Jasper Grijpink
A szolfézstanítás területén figyelemre méltó újításokkal találkoztunk. A hágaiak azt a célt tűzték ki, hogy
a szolfézs szervesen összefonódjon a hangszertanulással. Harminc perc szolfézs és harminc perc hangszeres
óra után kezdetét vette a kamaraóra, ahol a kezdő
muzsikuspalánták megszólaltatták ugyanazt a hangot
saját hangszerükön először külön-külön, majd együtt.
Jelen esetben fúvósokat láttunk, és elég nehézkesen
zajlott ez az óra, mivel a gyerekek küszködtek a hangszer megszólaltatásával. De ha a kezdeti akadályokon
túllendülnek, akkor már korán megtanulják saját magukon kívül egymást is hallani, és ezáltal érzékenyebbé
válnak társaik felé zeneileg és emberileg is.

Skócia
Skóciában már az első napon egy speciális típusú zeneiskolába vittek minket, mely a Sistema Scotland
nevet viseli, és Raploch-ban, Stirling külvárosában található, ahol jellemzően magas a mélyszegénységben

élő családok száma. Ha valaki hallott a venezuelai El
Sistemáról, akkor sejtheti, hogy a Sistema Scotland
milyen célt szolgál: a zenetanítás segítségével felkarolni, és utat, közösséget adni minél több nehéz helyzetű
gyermeknek. A fenntarthatóság végett a hangszeres
órákat csoportokban tartják. Láttunk többféle zeneórát, valamint zenekari próbát. Az elv nagyon szép,
de úgy tapasztaltuk, hogy a csoportos hangszertanítás
nincs megalapozva kidolgozott módszerrel, és sikeressége kizárólag az egyes tanárok elhivatottságán, kreativitásán, következetességén múlik.
Skóciában szakmai szempontból számunkra a legnagyobb élményt Lucinda Geoghegan és lánya, Karen
ének-zene órái jelentették. Lucinda egy évvel ezelőtt
már tartott nekünk egy egyhetes kurzust Budapesten,
amely rendkívül inspirálóan hatott ránk. Tanításukat
egy szóval lehetne a legjobban jellemezni: játék! Pontosabban játszva tanulás, mert a kreatív ötletek mögött következetesen felépített módszerek húzódnak
meg.
A Skóciában és Hágában látott ének-zene és szolfézsórákra általánosságban jellemző volt, hogy nem használtak padokat, így a gyerekek jobban kihasználhatták
a teret. Úgy gondolom, ez mind testileg, mind lelkileg
egy egészségesebb képzési forma; nem tartom valószínűnek, hogy így több fegyelmezetlenség vagy rendetlenkedés lenne az órákon.
A kurzusok mellett szerencsére jutott valamennyi
szabadidő városnézésre, kirándulásra is. Így Hágában
megnéztük a tengert, eljutottunk múzeumokba, mint
az Escher Múzeum vagy a Mauritshuis, ahol Rembrandt mellett számos más korabeli németalföldi festő
képét is megtekintettük. Amszterdamban is körülnéztünk, befizettünk egy esti hajókázásra a keskeny csatornákon. Skóciában pedig az utolsó napunkon tettünk
egy nagy kirándulást az ország legnagyobb tava, a Loch
Lomond körül.
Eckhardt Fanni,
Farkasházi Dávid,
Gémesi Boglárka,
Justin Laura
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KÖNYVTÁR

Ami nem zene a zenei könyvtárban
A vizsgaidőszak táján bizonyára mindenki igyekszik
elmélyíteni saját szakmaiságát, ugyanakkor a vizsgák végéhez érve talán többekben megszületik a
vágy, hogy hagyják hatni magukra a világot, a nem
zenei hatásokkal együtt. Ez tulajdonképpen egészen
normális igény, sőt értelmiségi körökben el is várják,
hogy a tájékozottság és műveltség ne korlátozódjék a
szűken vett szakmára. Ehhez is kaphatunk segítséget
a könyvtárban.
Tekintve, hogy az előző cikkben a folyóiratokkal foglalkoztam, most itt kezdem. Aki körülnéz a folyóiratos állványon, láthatja, hogy nemcsak zenei témájú újságok
vannak. Kulturális, közéleti újságokat, magazinokat is
találunk, a világot balról és jobbról szemlélőknek egyaránt. Az internet világában talán már kissé idejétmúlt
újságot olvasni, ugyanakkor az internetes cikkek, posztok sok esetben rövidebben, elnagyoltabban bontanak ki egy-egy témát, mint a nyomtatottak, vagy adott
esetben kevésbé szerkesztett változatot közölnek. Szóval, ha valakinek van egy kis szabadideje, érdemes a
telefon helyett újságot nézegetni – az életérzésről nem
is beszélve.
A várakozással töltendő időszakokban a folyóiratokon kívül érdemes körülnézni a hátsó polcok között,
a kézikönyvtárban. Itt találhatók azok a zenei és kulturális könyvek, melyek segíthetik a zenészek munkáját, művelődését, vagy érdekes olvasmányként
szolgálhatnak. Találunk zeneszerzői életregényeket,
tematikus ismeretterjesztőket, zeneakadémiai évkönyveket is. Többen hiányolták a szabadpolcokat
azért is, mert sok esetben szerencsés gondolatindító, ha az embernek keresés közben olyan könyv is a
kezébe akad, szeme elé tűnik, amit egyébként nem
keresett volna. Az olvasóterem szabadpolcain itt találkozhatunk a legszínesebb kínálattal, ami érdekes
barangolásokat indíthat el.
Talán nem vagyok egyedül azzal a kedves elfoglaltságommal sem, hogy nyaranta igyekszem egy-egy he-
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tet a társművészeteknek szentelni, és például kézbe
veszek valami érdekes regényt a „várólistáról”. Bár a
Zeneakadémia könyvtára alapvetően zenei könyvtár,
érdemes megpróbálkozni a kereséssel szépirodalom
terén is, mert a klasszikus irodalomból sok minden
megtalálható itt is, és a hosszas szakirodalom-olvasás
után igazán felüdítő lehet egy nyelvi és irodalmi találékonysággal megírt szépirodalmi alkotás.
Azoknak, akik az irodalom további területein vagy a
digitalizált könyvek világában is szívesen körülnéznének, figyelmébe ajánlom, hogy az Arcanum internetes
adatbázisa is elérhető a könyvtárból.
And last but not Liszt, néhány év végi információ:
1.

Jön a nyár. Ilyenkor általában a könyvtár is
csökkenti nyitvatartását, illetve egy-egy időszakra teljesen bezár. Az ezzel kapcsolatos
információkról, a kölcsönzés alakulásáról és a
friss hírekről a konyvtar.lfze.hu oldalon tájékozódhattok.

2.

Ha selejtezésre nem is, de törlésre kerülök a
Figaro szerkesztőségéből, hiszen úgy tűnik,
újra és végérvényesen befejezem zeneakadémiai tanulmányaimat. Ennek itt is van az
ideje, hiszen eljárt felettem az idő. A Figaro
második évfolyamának végén, 2011-ben kerültem az impresszumba, és azóta már a harmadik generáció írja a cikkeket. Ideje tehát,
hogy átadjam a helyemet. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt figyelmével, és szép nyarat, további pezsgő szakmai
és ifjúsági életet kívánok a zeneakadémista
kollégáknak. És mint oly sok minden, a könyvtárban én is megtalálható leszek ezután is néhány írásom, átiratom formájában.
Uzsaly Bence
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Matshikiza Budapesten

Pumeza Matshikiza és Hámori Máté (fotó: Felvégi Andrea, Budapesti Tavaszi Fesztivál)
A zenei világban egyre nagyobb tekintélyt kivívó
Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik sikeres kezdeményezése, hogy a világhír küszöbére érkező fiatal előadóművészeket is megismertessen a magyar hallgatósággal. Ebbe a tendenciába illeszkedett Pumeza
Matshikiza áriaestje április 1-jén a Zeneakadémia
Nagytermében. A hangversenyen az Óbudai Danubia
Zenekar működött közre Hámori Máté vezényletével.
Pumeza Matshikiza gyermekkorában, egy véletlen
folytán – a rádióadók keresgélése közben – ismerkedett meg Mozart Figarójával, és azonnal beleszeretett
az operák világába. Az énekesnő a dél-afrikai Fokvárosi
Egyetem Zenei Fakultásának elvégzése után a londoni Royal College of Musicban folytatta tanulmányait,
és a Covent Garden-i Királyi Operaház Ifjú Művészek
Programjába is bekerült. 2010-ben megnyerte a dublini Veronica Dunne Nemzetközi Énekversenyt, majd
2011-től a Stuttgarti Operaház tagja lett, ahol most
is főszerepeket énekel. Legújabb szerepe a Carmen
Micaëlája, de volt már Pamina a Varázsfuvolában,
Zerlina a Don Giovanniban, Susanna a Figaro házasságában és Nannetta a Falstaffban. 2014-ben az év
hangjának választották (Decca Records), és ekkor jelent meg első, A remény hangja című szólóalbuma.
2016 tavaszán második, Áriák című válogatásalbumával jelentkezett, ennek műsorából hallhatott most ízelítőt a magyar közönség is.

A népszerű operaáriákból és dalokból álló műsor szerencsés válogatásnak bizonyult, ami az énekesnő hangi adottságait is rendkívül jól megmutatta. Mozart és
a bel canto világa talán kevésbé illett Matshikizához,
azonban Dvořák Ruszalkájának híres áriájában (Ének
a Holdhoz) egészen különleges, érzéki atmoszférát teremtett a színpadon.
A Mozart-, Puccini- és Dvořák-művekből álló repertoárt tovább színesítették a hatalmas apparátusú Óbudai Danubia Zenekar intermezzói – Mozart Figaro házasságának nyitánya, Mascagni Parasztbecsületének
intermezzója, Dvořák 1. szláv tánca –, habár ez a nagy
létszám nem mindig vált a zenekar és az énekesnő
együttműködésének előnyére, és időnként elhomályosította Matshikiza hangjának különleges, egzotikus
tónusát. Pumeza Matshikiza hangi adottságai valóban
kivételesek: a lírai szopránt technikája, színtónusai és
dinamikai játékai miatt gyakran hasonlítják az ötvenes
évek neves díváihoz, és nagy reménységnek tartják az
operavilág színpadán.
A koncert második felében az első részben érezhető
feszültség eloszlott, és az énekesnő is sokkal oldottabbnak tűnt a színpadon. A formális rész véget ért,
és átadta a helyét az örömzenélésnek. Ez a zenekaron
és az énekesnőn is egyaránt meglátszott.

2017. május-június | FIGARO

15

16

KRITIKUS TOLLAL
Gershwin Kubai nyitánya után a Magyarországon
kevésbé játszott ikonikus jazzoperának, a Porgy
és Bessnek egyik legismertebb slágerdarabja, a
Summertime csendült fel, amelyet az ugyancsak ismert Sosztakovics-keringő követett.
Az egzotikus hangulatú, jazzes második résznek
mintegy megkoronázásaként Matshikiza Dél-Afrika
varázslatos világába kalauzolta a Nagyterem hallgatóságát. A tradicionális dél-afrikai dallamok egészen
különleges színt kölcsönöztek az áriaestnek, és a közönség olyan kuriózumokat is hallhatott, mint a szuahéli nyelven énekelt Malaika, vagy a xhosa nyelven
megszólaló csettintgetős szerencsehozó rituálé.
Pumeza Matshikiza a hangverseny zárásaként angol
nyelven köszöntötte a Nagyterem hallgatóságát, és közönségének legnagyobb derültségére felhívta a figyelmet a magyar nyelv nehézségeire, majd Kodály Zoltán
Háry János című daljátékából Örzse dalával kedveskedett a hallgatóságnak. Ha eddig nem, akkor ezután az
őszinte kedvesség után bizonyára mindenki a szívébe
zárta az énekesnőt.
A lírai szoprán pályája felfelé ível, a folyamatos operajátszás mellett a közelmúltban szólóestet adott
Koppenhágában, Göteborgban, Krakkóban, Rómában

pedig az Accademia Nazionale di Santa Cecilia zenekarával debütált, ahol világpremierként énekelte Luca
Francesconi Kenyér, víz és só című Nelson Mandelabeszédekből összeállított oratóriumát.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál után Matshikiza júliusban
Rolando Villazón mexikói származású lírai tenorral lép
fel a dél-németországi Salemben, de reményeink szerint hamarosan ismét találkozhatunk vele Budapesten.
Fésűs Borbála
(2017. április 1. 19:30, Zeneakadémia, Nagyterem;
Mozart: Figaro házassága – nyitány, „Deh vieni, non
tardar” – Susanna áriája; Mascagni: Parasztbecsület – intermezzo; Puccini: „Tu, che di gel sei cinta” –
Liù áriája a Turandot című operából; Puccini: „Si, mi
chiamano Mimì” – Mimì áriája a Bohémélet című
operából; Dvořák: 1. szláv tánc; Dvořák: Dal a Holdhoz – ária a Ruszalka című operából; Gershwin: Kubai nyitány; Gershwin: Summertime – ária a Porgy
és Bess című jazzoperából; Sosztakovics: 2. keringő;
Thula baba – dél-afrikai dal; Hacsaturján: Kardtánc
a Gayane című balettből; Malaika – kenyai dal; Click
song (Qongqothwane) – dél-afrikai dal; Kodály: Háry
János – Örzse dala; vezényelt: Hámori Máté, Pumeza
Matshikiza (szoprán), Óbudai Danubia Zenekar)

Fesztivál-nyitány zenekarra
Az Orchestre de Chambre de Lausanne március 31-i
hangversenye nyitotta meg az idei Budapesti Tavaszi
Fesztivált Bertrand de Billy vezényletével, Pascal Rogé
zongoraművész közreműködésével. A hetvenöt éve
alapított svájci zenekar különleges műsorral örvendeztette meg a budapesti közönséget: koncertjükön
Maurice Ravel és Joseph Haydn művei csendültek fel.
Az első részben két Ravel-darab, a Couperin sírja című
szvit és a G-dúr zongoraverseny, a másodikban Joseph
Haydn D-dúr, London-szimfóniája hangzott el. A Lausanne-i Kamarazenekar játékát mindvégig precizitás és
felszabadultság, magvas vonós és hajlékony, tiszta fúvós hangzás jellemezte. Jó arányérzékkel sok hatásos
átmenetre voltak képesek; az első részben tökéletesen megvalósították mind a szvit fényes, transzparens,
mind a zongoraverseny kontrasztokban bővelkedő
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hangzását, míg a második részben a Haydn-szimfónia
dúsabb, „németes” hangszínét szólaltatták meg elismerésre méltóan. Előadásuk egyszerre volt sokszínű,
energikus, szellemes és elegáns, ráadásul a zenekar
minden darabban más-más oldalát, erényét mutatta
meg. A világhírű francia karmester, Bertrand de Billy
nyugodt, pontos mozdulatokkal, mégis önfeledt derűvel vezényelt, ami a zenészeket is magával ragadta.
A koncert nyitányaként elhangzó Ravel-műben, a
Couperin sírjában a zenekar kivételes arány- és formaérzékről tett tanúbizonyságot. Az eredetileg szólózongorára írt, neobarokk gyászzene hat tételéből a zeneszerző négyet 1919-ben zenekarra is meghangszerelt,
a Prélude-öt, a Forlane-t, a Menuet-t és a Rigaudont.
Ravel nem annyira Couperin, mint inkább a francia
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Pascal Rogé és az Orchestre de Chambre Lausanne (fotó: Posztós János, Budapesti Tavaszi Fesztivál)
zene előtti tisztelgésnek szánta a művet, illetve a szvit
minden darabját egy-egy a világháborúban elhunyt
katonatársa emlékének ajánlotta. A Lausanne-i Kamarazenekar arisztokratikus egyszerűséggel, mindenfajta
túlzástól mentes mértéktartással szólaltatta meg a
tételeket, apró, szellemes gesztusokkal gazdagítva a
hangzást. Előadásuk maga volt a könnyed elegancia,
szinte magunk előtt láttuk az udvari bálok kecsesen
mozgó táncosait.
A másodikként megszólaló G-dúr zongoraversenyt a
kontrasztosság, a nagy erejű zenekari effektusok uralták. A szólista, Pascal Rogé játéka is nagyban hozzájárult ehhez a pezsgő hangvételhez. A francia repertoárra specializálódott zongorista mind megkapó líraiságát,
mind virtuóz technikai képességeit megcsillogtatta
ezen az estén. Interpretációjában a zongoraverseny
puha billentéssel, elmélyülten szólalt meg, ugyanakkor a két gyors tételben a versenymű hol jazzes, hol
gershwines karakterét is kidomborította. Imponáló
volt, hogy – főként az első tételben – valóban improvizatív módon mert játszani a ritmussal, hangsúlyokkal.
A dallamosabb zongorabelépésekben pedig érzékeny
muzikalitását és kifejezőerejét csillogtatta meg, mely
teljes fényében a második tétel mély gondolatvilágú,
átélt előadásában bontakozott ki a koncert igazi érzelmi csúcspontjaként. Kíváncsian vártuk tehát, hogy az
olyan otthonosnak ható raveli, francia hangzásvilágból
ki tud-e lépni a zenekar, hogyan szólaltatja majd meg a
London-szimfóniát.

Nem kellett csalódnunk. A Couperin sírját átható
mértéktartó tökéletességet melegebb, életteli hangzás váltotta fel. Merész, olykor szinte teátrális, éles
dinamikai és karakterbeli kontrasztokban gazdag, felszabadult előadást hallott a közönség, a szó legjobb
értelmében vett örömzenélést. Az első tétel lassú bevezetőjének drámaisága a Beethoven-szimfóniák grandiózusságát idézte, melyet derűs feloldásként követett
az életvidám főtéma. A nyitó Allegrót a megszokottnál
gyorsabb Andante, majd táncos, ländleres, triójában
sokszor negédessé lágyuló Menuetto követte, végül
a szimfónia lendületes, szinte mámorossá fokozódó
fináléval zárult. A fortéknál olykor ugyan bereccsent a
kürt, vagy a szinte meghökkentően gyorsra vett fináléban pontozottá vált a népdalszerű főtéma eredetileg
egyenesnek írt ritmusa, de ez is belefért a lendületes,
határokat feszegető, stílusos előadásba, az itt és most
hangulatába, hiszen a hallgatóság egy olyan koncert
emlékét vihette magával, mely bravúros indítása volt
az idei Tavaszi Fesztiválnak.
Takács Hajnalka
(A Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitókoncertje. 2017.
március 31. Zeneakadémia, Nagyterem; Ravel: Couperin sírja, Ravel: G-dúr zongoraverseny, Haydn: 104.
D-dúr szimfónia, „London”, Pascal Rogé – zongora,
Orchestre de Chambre de Lausanne, vezényelt: Bertrand de Billy)
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Merészség és tisztelet
Huszonhat országból százhat hegedűművész jelentkezett a szeptemberben első alkalommal megrendezésre
kerülő Bartók Világverseny és Fesztiválra, melynek reklámfilmje elhozta az 53. Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál Silver Hugo-díját. A film írójával és producerével, illetve a verseny fejlesztését vezető Szabó Stein Imrével
beszélgettünk, aki nemrég köszönt le a Zeneakadémia kommunikációs igazgatói posztjáról.

Szabó Stein Imre (fotó: Stiller Ákos)
Hózsa Zsófia: A Bartók Világverseny a jelek szerint
valósággal berobbant a nemzetközi zenei köztudatba.
Számítottatok ekkora sikerre?
Szabó Stein Imre: Könnyű volna most optimistának
lenni, de a reális választ az időközben átélt szorongásainkon keresztül adhatom meg. Több mint egy éve vágtunk bele a Bartók Világverseny és Fesztivál imázsának
felépítésébe, majd a nemzetközi kampányba, s a munka során volt alkalmunk végigelemezni a kockázatokat
is. Új verseny szervezése egy roppant erős nemzetközi
mezőnyben már önmagában kockázatos. 2017 őszén
számos komoly hírű és nagy múltú nemzetközi verseny zajlik majd, amelyek között természetesen az
élmezőnybe tartozás volt a cél. A legszembetűnőbb
nehézséget ebben az anyagi lehetőségeink jelentik, hiszen az említett versenyekhez képest jóval szerényebb
büdzséből kell gazdálkodnunk. Az ötvenes évek óta létező Csajkovszkij-verseny például 500 ezer dollár, míg
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a Bartók Világverseny csupán 44
ezer euró összdíjazású. Emellett a
Zeneakadémia állami intézmény,
az ötletek megvalósításához
szükséges beszerzésekhez hivatalos szervek adnak engedélyt, ezek
pedig sokszor meglehetősen időigényes folyamatok: számos változó tényezőnek vagyunk tehát
kitéve. Mindemellett egy szakmailag rendkívül magas elvárású
versenyt keltettünk életre. Bartók
művei – valljuk be – nem feltétlenül képezik hegedűs alaprepertoár részét, ráadásul igen mély
szellemi-lelki tartalommal bírnak.
HZs: Milyen eszközökkel értétek el, hogy a kockázati
tényezők ellenére ilyen sikerrel záruljon a kampány?
SzSI: Mivel a verseny szerkezete klasszikusnak tekinthető, az imázs, a vizuális világ eredeti megközelítésmódjával kellett operálnunk ahhoz, hogy nemzetközi szinten felkeltsük a figyelmet és az érdeklődést.
A rivális versenyeket végigtekintve láthattuk, hogy
bár igényesen teremtették meg a világukat, a névadóval mégis igen kevés kapcsolatuk van. Mi ezzel
szemben sokkal mélyebbre nyúltunk: közvetlenül
Bartók személyiségén és zenéjén keresztül szerettük
volna megteremteni a verseny univerzumát. Bartók
szerény, visszahúzódó ember volt, az archív fotókról
és felvételekről ismert parázsló tekintete azonban az
ember velejéig hatol – innen jött az ötletem, hogy a
plakáton csak elbújva lássuk őt egy furcsa rácsszerkezet mögött, tekintete azonban folyamatosan jelen
legyen és figyeljen. A logó a műveire sokszor jellem-
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ző hídszerkezetre utal, ahogyan a reklámfilm Lánchídon játszódó záróképe is. A nemzetközi sztenderdekhez képest tehát eredetibb, merészebb módon
közelítettünk, de rendkívül nagy tisztelettel Bartók
iránt. Az igazi tisztelet ugyanis sosem az unalmon és
félelmen keresztül találja meg a nyelvezetét, hanem
éppen hatalmas erő egy újrateremtési folyamatban.
Persze hiába van remek anyagunk, ha nem ér el senkihez: ki kellett találnunk egy olyan nemzetközi kommunikációs modellt, ami a szűk anyagi lehetőségek
ellenére a világ összes országában elérhetővé teszi azt.
A nagy nemzetközi szaklapok online felületein megjelenő kreatív hirdetések már alapot nyújthatnak a
sikerre; ezt tapasztalhattuk a Nemzetközi Marton Éva
Énekverseny kampányai során is, melyek fejlesztését
szintén én vezettem. Kemény piackutatási tárgyalásokat folytattunk, s végül folyamatosan Bartókra, illetve
a Zeneakadémiára hivatkozva rendkívül kedvezményes díjakkal tudtunk bekerülni olyan lapokba és internetes felületükre, mint a Deutsche Grammophon,
The Strand Magazine, The New York Times, Le Monde,
Euronews vagy a Der Spiegel. Mivel a rendelkezésünkre álló pénz még a közbeszerzési értékhatárt sem
érte el, a teljes munkát magunk végeztük, ügynökség
nélkül. A Zeneakadémia új imázsfilmjét Bartók köré
álmodtam, kézenfekvő volt, hogy ezt összekapcsoljuk
a világversennyel. Döntő tényezője volt a kampánynak, hogy ez film bír-e olyan erővel, amely a médiát
és a fiatal művészeket egyaránt meggyőzi.
HZs: A Zeneakadémia első imázsfilmjéhez hasonlóan
Géczy Dávid rendezővel készítetted el a világverseny
filmetűdjét, ami hatalmas elismerést kapott a Chicagói
Nemzetközi Filmfesztiválon.
SzSI: Ez Amerika legpatinásabb filmfesztiválja, melynek
tizenhárom éve létező tévés reklámfilmszekciójába,
ebbe a nagy gyűjtőkategóriába tudtunk benevezni a
Bartók-kisfilmmel. Elképesztő siker, hogy mi hozhattuk
el a Silver Hugo-díjat.
Egy film létrehozása nálam sokkal inkább spontán
alkotói folyamat, mint tudatos tervezés: a bennem

felvillanó erős képek láncolatából alakul ki a történet. Mindenképp szerettem volna, ha megjelenik egy
archív felvétel a filmben, amin Bartók a saját zenéjét
játssza – ez lett a nyitókép: egy fiatal hegedűs hajnalban a Zeneakadémia előtt az Allegro barbaro-felvételt
nézi, Bartókot issza magába, majd nekiindul a városnak. A ’30-as évek és a jelenkor „kromatikusan” jelenik meg, és bekerül egy erősen metaforikus közegbe,
ahol folyamatosan Bartók zenéje, illetve ő maga dominál. Mivel az alapkoncepció nagyon erős és puritán,
néhány ponton szándékosan kiugrottunk a művészi
giccs irányába: például a hegedű alakú felhővel, vagy
a történet Lánchídon való kulminálásával.
Számomra a közvetlen környezetünk véleménye legalább olyan fontos, mint a szakmai visszajelzés. Két
éve a Zeneakadémia reklámfilmje a nemzetközi díjak
ellenére nagy vihart kavart itt házon belül, a Bartókkisfilm azonban egyértelműen tetszést aratott.
HZs: Március végén leköszöntél igazgatói posztodról.
Mi vezetett erre a döntésre? Hogyan értékeled a Zeneakadémián töltött éveidet?
SzSI: Bonyolult intézménnyé vált a Zeneakadémia
2013 októberében, hiszen egy egyetem és egy nagyszabású koncertközpont működik itt egyszerre. A feladat tehát eleve kettős volt, s erre rakódott az általunk
fejlesztett versenyek súlya. Négy év alatt rendkívül
erős nemzetközi kommunikációs jelenlétet építettünk
föl, úgy érzem, ez az alkotói fázis lezárult. Azt kellett
végiggondolnom, hogy folytatni tudom-e ezt a munkát változatlan minőségben és alkotókedvvel. Hosszas
töprengés után végül úgy éreztem tisztességesnek,
hogy leadjam a kommunikációs igazgatói pozíció hivatali nyűgét. Induláskori lendületemet és szerzői erőmet a nemzetközi versenyek fejlesztésében azonban
továbbra is kamatoztathatja a Zeneakadémia. A rektor
asszony és a kancellár úr kinyilvánította együttműködési szándékát, amennyiben sikerül megtalálni ennek
működési formáját. Büszke vagyok az elmúlt négy
évre: sokat kaptam és sokat adtam, természetes, hogy
továbbra is fontos számomra a Zeneakadémia.
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