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Kedves Hallgatótársaim!

Szeretettel köszöntök mindenkit a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Hallgatói Önkormányzatának nevében. Immár harmad-
szorra ért a megtiszteltetés, hogy Hallgatói Önkormányzat elnö-
kévé választottak. Természetesen ezt a munkát nem egyedül vég-
zem, segítségemre áll a HÖK elnöksége és a tanszéki képviselők. 
Mindig arra törekszünk, hogy az egyetem valamennyi hallgatója 
jól érezze magát, és átélje azt a csodát, amit a Zeneakadémia lég-
köre ad.

A Hallgatói Önkormányzat a hallgatókért, értetek van. Legfőbb 
feladatunk, hogy hidat képezzünk az egyetem vezetősége és 
hallgatói között. Minden, amit javasoltok, elkerül a felsőbb dön-
téshozókhoz. Azt persze nem tudjuk megígérni, hogy minden 
kérésetek meg is valósul, hiszen az egyetem keretei végesek. 
Voltak és lesznek is olyan ügyek, amik nehezebben, lassabban 
oldódnak meg. Mi azonban minden erőnkkel arra törekszünk,  
hogy megoldódjanak.

Ismét a Budapest Jazz Club ad otthont a gólyabálnak. Ez egy fan-
tasztikus lehetőség arra, hogy kötetlenebb módon megismerjük 
egymást, és jól érezzük magunkat egy szuper helyen. Az idő-
pont 2017. november 11., szombat 19:30. A részletekről időben  
tájékoztatunk titeket minden fórumunkon.

Igaz, a HÖK-választások már lezajlottak, de nyitottak vagyunk 
az ötleteitekre, és szívesen várunk minden jó szándékú hallga-
tót magunk közé. Új arcok, színes egyéniségek mindig kellenek 
a csapatunkba. Hiszem, hogy a családias légkör, ami egyébként  
is jellemzi a Zeneakadémiát, így még erőteljesebbé válhat.  
Elérhetőségeinken, melyet honlapunkon megtaláltok, keressetek 
minket bizalommal. Azt azonban tudnotok kell, hogy mi is egye-
temi hallgatók vagyunk. Ügyeleti időben megtaláltok minket a 
HÖK irodában, a Wesselényi utcai épületben, rögtön a bejárat-
tól jobbra. Itt minden hétköznap 14–15 óráig vagyunk. Ha ez az 
időpont nem megfelelő, keressetek telefonon – lehetőleg emberi  
időben –, vagy e-mailben bármely napszakban.

Boldog új évet kívánok a 2017/2018-as tanévre!

Farkas András, HÖK elnök



2017. október | FIGARO

03TARTALOM

04

06

09

14

08 SZENÁTUS

HÍREK, ESEMÉNYEK

A ZENÉN TÚL

KORTÁRS ZENE

KRITIKUS TOLLAL

16 PORTRÉ

12

13

10

NÉPZENE

JAZZ

ELŐDEINK MÁSKÉPP

IMPRESSZUM
Főszerkesztők:  

Hózsa Zsófia, Merényi Péter

Felelős kiadó:
LFZE HÖK

Fotográfus:
Farkas Virág

Szerkesztők:
Bokor Lilla
(Szenátus)

Elek Martin
(Kritikus tollal)

Fésűs Borbála
(Hírek, események)

Hózsa Zsófia
(Népzene, Portré)

Lakatos Zsuzsa
(A zenén túl)

Laskai Anna
(Elődeink másképp)

Pázmándi Gergely
(Jazz)

Takács Hajnalka
(Kortárs zene)

Lektor:
Kovács Sándor
(Kritikus tollal)

19 GÓLYATÁBOR



FIGARO | 2017. október

04 HÍREK, ESEMÉNYEK

Elhunyt Tusa Erzsébet

Nyolcvankilenc éves korában, augusztus 24-én meg-
halt Tusa Erzsébet zongoraművész, Bartók és Liszt 
életművének kiemelkedő hazai tolmácsolója.

Tusa Erzsébet Budapesten született 1928. január 5-én, 
és 1948-ban diplomázott a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán Dániel Ernő és Kadosa Pál 
tanítványaként. Szombathely, Győr és Sopron után 
1961-től 1968-ig a budapesti Bartók Béla Zeneművé-
szeti Szakiskola tanára volt, közben az Országos Filhar-
mónia szólistája lett 1967-ben. 1976-tól 1983-ig a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézeté-
ben oktatott. 1989 és 2004 között a tokiói Musashino 
Zeneakadémia vendégprofesszoraként is tanított, 
1990-től 1996-ig pedig a Magyarországi Zenetanárok 
Társaságának elnöki tisztét látta el. Több kontinens 
számos országában hangversenyezett, mesterkurzu-
sokat vezetett. Zongorajátékát számos lemezfelvétel 
örökíti meg, előadó-művészetében különös hangsúlyt 
kapott Bartók és Liszt életműve. Zongoraművészi kar-
rierje mellett zeneelmélettel is foglalkozott. 

Világszerte megbecsült művészeti munkásságáért 
1968-ban Liszt Ferenc-díjjal, majd Magyarország ér-
demes művésze címmel tüntették ki, illetve Bartók 
Béla–Pásztory Ditta-díjjal jutalmazták. 2003-ban kapta 
meg a Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt-
jét, és a főváros XII. kerületének díszpolgárává is avat-
ták. Tusa Erzsébet feledhetetlen tanáregyéniség volt.  
Mély fájdalommal búcsúzunk tőle.

Forrás: lfze.hu

Kitüntetések az állami ünnep alkalmából

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere álla-
mi kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Szent 
István ünnepén a Pesti Vigadóban. Magas színvonalú 
munkájáért a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének 
polgári tagozatával díjazta Almási-Tóth András rende-
zőt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ének Tan-
székének docensét, az Opera Program koordinátorát. 
A tárcavezető a Magyar Arany Érdemkereszt polgári 
tagozatának kitüntetésében részesítette Nagy Zsolt 
népzenészt, a Zeneakadémia Népzene Tanszékének 
brácsatanárát, a Dűvő népzenei együttes tagját. Puskó 
Márton népzene szakos hallgató a Népművészet Ifjú 
Mestere díjat kapta.

Magyarország legrangosabb állami kitüntetését, a  
Magyar Szent István-rendet idén Erdő Péter bíboros és 
Vásáry Tamás zongoraművész vehette át Áder János 
köztársasági elnöktől a Sándor-palotában. Az államfő 
elmondta, Vásáry Tamás magas célokat állított maga 
elé, csodagyermekségének ígéretét váltotta valóra. 
Továbbá köszönetet mondott a művésznek, amiért 
nagyhírű lemezkiadók és fényes koncerttermek ünne-
pelt csillagaként is megmaradt magyarnak, és amiért 
az egykori kényszerű búcsú után végül hazatért.

Forrás: lfze.hu

Balogh Ádám sikere Izraelben

A Zeneakadémia BA II. évfolyamos hallgatója, Balogh 
Ádám harmadik helyezést ért el az izraeli Rishponban 
megrendezett Tel-Hai Nemzetközi Zongora Mester-
kurzus zongoraversenyén, ahol Liszt Ferenc A-dúr  
koncertjét játszotta.

Forrás: lfze.hu

Felvételt hirdet 
az Új Liszt Ferenc Kamarakórus

A 2010 óta működő Új Liszt Ferenc Kamarakórus a 
2017/2018-as tanévben a Zeneakadémia rezidens 
kórusaként folytatja munkáját. A kamarakórus szop-
rán és basszus szólamába keres jelentkezőket. Felté-
tel a magas szintű hangi és zenei képzettség, lapról 
olvasási készség, színpadi affinitás. A jelentkezéseket 
a varkonyi.zsofia@zeneakademia.hu e-mail címre 
várják. A próbák hétfőnként 19 órakor kezdődnek a  
Zeneakadémia Kupolatermében.

Forrás: lfze.hu
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Francia-holland győztese lett az első Bartók Világverseny és Fesztiválnak

A húszéves Cosima Soulez-Larivière nyerte a hegedű-
művészek számára meghirdetett Bartók Világverseny 
első díját a szeptember 16-án este megtartott döntő-
ben. Langer Ágnes magyar versenyző harmadikként 
végzett a versenyen.

A negyvennégy regisztrált versenyző közül heten – 
köztük Langer Ágnes és Homoki Gábor – mehettek 
tovább a kamarazenekari döntőbe, ahonnan hárman 
jutottak el az utolsó megmérettetésig: a francia-hol-
land Cosima Soulez-Larivière, a japán Takagi Ririko, 
valamint a magyar Langer Ágnes. A versenyzőket – 
ahogy a korábbi fordulókban is – a Salvatore Accardo 
világhírű hegedűművész által elnökölt nemzetközi 
zsűri bírálta. A testület további tagjai voltak Szabadi 
Vilmos és Kelemen Barnabás magyar, Qian Zhou kí-
nai, Takashi Shimizu japán, Joel Smirnoff amerikai, 
Krzysztof Wegrzyn lengyel és Ivan Ženatý cseh hege-
dűművészek, valamint Tallián Tibor magyar zenetu-
dós, Bartók-kutató.

Az estét Langer Ágnes magyar versenyző kezdte Bar-
tók 2. hegedűversenyével. Cosima Soulez-Larivière 
másodikként lépett színpadra Beethoven verseny-
művével, a szünet után pedig Takagi Ririko Csaj-

kovszkij koncertjét szólaltatta meg. A zsűri végső 
döntése alapján a verseny 22 ezer eurós jutalommal 
járó első díját Cosima Soulez-Larivière, 14 ezer eurós 
második díját Takagi Ririko, a 8 ezer eurós harmadik 
díjat pedig Langer Ágnes vehette át a vasárnap esti  
gálakoncert keretei között megrendezett díjkiosztón.

Cosima Soulez-Larivière meghívást kapott a 2018-as 
Budapesti Tavaszi Fesztiválra, a Cziffra Fesztiválra, a 
Szingapúri Hegedűfesztiválra, valamint a Kelemen 
Barnabás és Kokas Katalin által alapított Budapesti 
Fesztiválakadémiára, további fellépésekre kérték fel a 
Győri Filharmonikus Zenekarral és a Liszt Ferenc Ka-
marazenekarral. Takagi Ririkónak koncertlehetőséget 
ajánlott fel a Müpa, az Anima Musicae Kamarazenekar 
és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar.

Langer Ágnes a jövő évi veszprémi Auer Fesztiválon, 
valamint a Magyar Rádió Márványtermében adhat 
koncertet, szólistaként együtt játszhat a MÁV Szimfo-
nikus Zenekarral, a Magyar Rádió Zenei Együtteseivel 
és a Zuglói Filharmóniával, továbbá nagy értékű pro-
móciós csomagot vett át a Papageno Consulting Kft. 
jóvoltából.

Forrás: lfze.hu, fidelio.hu



Jelenet a Victoria & Abdul című filmből 
(forrás: ew.com, készítette: 

Peter Mountain, Focus Features)
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Amikor elhangzik az életrajzi dráma mint műfaji 
megjelölés, sokunknak egy szolid hangulatú, ada-
tokkal és hosszas narrációval tarkított, megpróbál-
tatásokkal teli életút vászonra vitele juthat eszébe.  
A Viktória királynő és Abdul azonban már a címben 
megjelenő, elsőre szokatlannak tűnő szereplőtársí-
tással is jelzi: itt valami másra számíthat a közönség. 
Alapjául az azonos című regény, valamint a valóság-
ban is létrejött kapcsolat szolgál, melyet a film készí-
tői „a történelem legvalószerűtlenebb barátságának”  
tituláltak.

Sziasztok! Örömmel jelentem, hogy pihenten, lebarnulva és kisimult idegekkel ismét nagy lendület-
tel fogtunk munkába Abigéllel, így ebben a tanévben sem lesz hiány az izgalmas programajánlókban.  
Az októberi válogatás amolyan „ősziesen sokszínűre” sikeredett, reméljük, mindannyian találtok majd  
benne kedvetekre valót.

Viktória & Abdul

Az életben néha elkerülhetetlen, hogy találkozzunk 
önmagunkkal. A mindenhonnan harsogó popkultúra 
ösztönzésének engedve, miközben járunk-kelünk a 
mindennapokban, kínosan ügyelünk arra, hogy „ön-
magunk” legyünk, igazi „egyéniségek”. Aztán vannak 
pillanatok, amikor megszakad a napi rutin. Amikor va-
lami történik, és mi megfeledkezünk a jól kidolgozott 
egyéniség-stratégiánkról. Ezekben a pillanatokban van 
esélyünk talán a kevésbé népszerű, képlékenyebb és 
bizonytalanabb önmagunkkal találkozni. Akivel még 
bármi megtörténhet. 

Mészáros Márta filmje egy ilyen találkozást tár a néző 
elé. Amikor a Bécsben élő Olga (Tóth Ildikó) idős anyja, 
Mária (Törőcsik Mari) kómába esik, lánya egy mélyen 
elhallgatott titokra bukkan, amely az 50-es évek há-
ború utáni Európájába vezet vissza. Kutatóútja végén 
eddig ismeretlen önmaga várja. Talán a találkozásnak 
erre az esetlegességére utal a film címe is, hiszen 
ahogy az északi fény jelensége, az önmagunkkal való 
találkozás is kiszámíthatatlan – nem tudhatjuk, mikor 

Aurora borealis – Északi fény

Ízelítő a történetből: Viktória angol királynő – akit az 
Oscar-díjas Judi Dench alakít – nyolcvanegy évesen 
úgy érzi, ötven év uralkodás után már nem mutathat 
neki újat a világ. Megfáradva és (férje halála után) 
magányosan kormányoz, miközben komoly, nagybe-
csű, tiszteletre méltó – és végtelenül unalmas urak-
kal körülvéve éli mindennapjait. Megkoronázásának 
aranyjubileuma alkalmából a birodalom minden tá-
járól érkeznek vendégek, köztük Abdul Karim indiai 
tisztviselő, aki a királynő személyes szolgálatába áll. 
A fiatal fiú csakhamar Viktória királynő pártfogása alá 

kerül, és szoros barátság alakul ki köztük. Abdul egy-
szerű természete és az élet lehetőségei iránt tanúsí-
tott lankadatlan rajongása tökéletes gyógyír az idős 
királynő szürke, kötelezettségektől terhes minden-
napjaira. A bonyodalom azonban természetesen nem 
marad el, a királyi udvar humortalan tagjai ugyanis 
egyáltalán nem nézik jó szemmel, ahogy uralkodóju-
kat egy idegen napról napra egyre jobban kimozdítja 
megszokott világnézetéből, és szervezkedni kezdenek 
a lassan, de biztosan kibontakozó botrány megaka-
dályozása érdekében. Bár a filmet Magyarországon 
szeptember 21-én mutatták be, október folyamán is  
számos moziban megtekinthető.



Csurka Eszter alkotása (forrás: ernstmuseum.wordpress.com)
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Csurka Eszter kortárs festőművész Zónába kerülni 
című kiállítása fontos kérdés elé állítja megtekintőit: 
hogyan jelenik meg a tudomány a művészet pers-
pektívájából? A pillanatok közti átmenetek, a tér–idő 

szimbiózisa, a megfogha-
tatlan érzékelése mind 
olyan témák, melyekre 
talán rendelkezünk vála-
szokkal, ugyanakkor a tu-
dat behatároltsága miatt 
nem tudunk a megértés 
mélyére evezni. Csurka 
alkotásaiban a tudomá-
nyos eredmények és ál-
lítások megjelenítésére 
törekszik, új utakat nyit 
meg a befogadóképes-
ség határain túl. Célja, 
hogy az átmeneti teret,  
a két pillanat közti időt 
minél inkább láthatóvá 
tegye, akkor is, ha csak 
elménk legmélyén tudjuk 

igazán érzékelni őket. Festészete továbbá fókuszba 
helyezi az árnyék és a fény kapcsolatát. A különbö-
ző hullámok és részecskék mozgása központi téma 
alkotásaiban, mivel az emberi szív is mérhető elekt-
romágneses hullámokat ver minden dobbanásával.  
A pulzáló mozgás változása (s egyben állandósága) az, 
amit Csurka inspirációs forrásként használ. Képein az 
emberi test mindennapi helyzeteiből, különféle érzel-
mi megnyilvánulásaiból ragad ki pillanatokat, és olyan 
aprólékosan alakítja őket megfigyelhető felületté, akár 
egy sebészeti beavatkozás folyamatában.

Az érdeklődők szeptember 26-tól tekinthetik meg 
Csurka Eszter festményeit az A38 Hajón.

Varga Abigél

A Katona József Színház Nyikolaj Vasziljevics Gogol 
Háztűznéző című darabjával nyitja meg októberi pó-
diumát. Cselekményének központi alakja Agafja, az 
eladósorban álló lány, Padkaljoszin udvari tanácsos, 
valamint Kacskarjov, Padkaljoszin barátja és segítője.  
A házasságtól való félelem napjainkban is gyakori, 
létező probléma. Az író mindkét fél szemszögéből 
bemutatja az állapotot, így Padkaljoszin beteges fé-
lelme a döntéshozataltól és Agafja elköteleződési pá-
nikja közös mozgatórugóivá válnak a cselekménynek.  
A szellemes komédia lerántja a leplet a lélek titkos fé-
lelmeiről, sötét bugyrairól. Valóságtartalma ellenére 
alcímként az alábbit olvashatjuk: Teljességgel valószí-
nűtlen történet két részben.

Ascher Tamás rendezésében Jordán Adélt, Szirtes Ágit, 
Fekete Ernőt és Rajkai Zoltánt láthatjuk főszereplők-
ként a színpadon. Az október 6-i bemutatót követően 
a darab egész hónapban műsoron szerepel.

Test testközelből

Teljességgel valószínűtlen

és hogyan adódik esély bármelyik megtapasztalására. 
Egy azonban biztos: aki látta már az aurora borealis 
sugarait, sosem felejti el. És talán így van ez a belső 
találkozásokkal is. Bemutató: október 19.

Lakatos Zsuzsa
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Idén szeptember 11. és 15. között zajlott le a tanszé-
ki képviselők megválasztása, mely egyike a Hallga-
tói Önkormányzat legfontosabb év eleji teendőinek.  
A szavazás során minden tanszéki csoport egy-egy 
jelöltet juttatott mandátumhoz, aki felvállalta, hogy 
szaktársait az aktuális információkról, a HÖK elnöksé-
gét pedig a hallgatói kérésekről tájékoztatja. Az ered-
ményt a Választási Bizottság érvényesnek nyilvánította 
(az aktuális névsor az lfzehok.hu oldalon olvasható), s 
döntésével a HÖK alakuló közgyűlésének összehívását 
is engedélyezte. Erre szeptember 21-én a Ligeti épület 
Tanácstermében került sor.

A gyűlésen, mely az elnökség és a különböző bizott-
ságok tagjait hivatott kinevezni, az ügyvivő tagok, a 
tisztségi jelöltek és a tanszéki képviselők jelentek meg.  
Ezúttal sem az egyetem, sem a hallgatóság részéről 
nem érkezett más megbízott, érdemes azonban tud-
ni, hogy az egyetemmel vagy a HÖK-kel kapcsolatos 
problémák egész évben továbbíthatók az elnökség 
felé. A közgyűlést Farkas András ügyvivő elnök ha-
tározatképesnek nyilvánította, a résztvevők pedig 
mind a hét napirendi pont tárgyalását elfogadták.  

Ezek az alábbiak voltak:

 1.  Tájékoztató a választásokról

 2. Az elnökség általános beszámolója 
  a 2016/2017-es tanévről

 3.  Az LFZE HÖK elnökének, elnökhelyettesének, 
  titkárának és alelnökeinek megválasztása

 4. Az LFZE HÖK bizottságaiba kerülő képviselők 
  megválasztása

 5. Az egyetem Szenátusába delegált hallgatói 
  képviselők megválasztása

 6. Az egyetemi bizottságokba delegált hallgatói 
  képviselők megválasztása

 7. Egyebek

Az Alapszabály ezúttal sem kiegészítésre, sem módo-
sításra nem került.

Ezek közül a 3. és 7. pont érinti leginkább a hallgatók 
mindennapjait – jóllehet, a közgyűlés jegyzőkönyvét 
bárki megtekintheti.

Az újraválasztott elnökségben kevés a személyi válto-
zás, mivel többen is folytatni kívánták eddigi munkás-
ságukat. A frissített névlista (elérhetőségekkel együtt) 
szintén a HÖK hivatalos honlapján olvasható. Az Egyéb 
napirendi pont alatt két visszatérő hallgatói kérés me-
rült fel: a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, illetve, 
hogy vásároljanak ülőgarnitúrát a Liszt téri épületbe. 
Ez utóbbit a HÖK tudomása szerint a Zeneakadémia 
muzeális jellege akadályozza, a hallgatóság azonban 
már több ízben hangsúlyozta, hogy az épületnek 
ugyanúgy otthont kellene nyújtania számukra, mint 
a hangversenyközönség számára. Sajnos megoldás ez 
ügyben még nem született.

További információkért keressétek hivatalos honla-
punkat: lfzehok.hu.

Bokor Lilla

HÖK-választások 2017/2018
Tanszéki képviselők és alakuló közgyűlés

Forrás: zeneakademia.hu, 
fotó: Darabos György
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Kontinensek találkozása

Férfiszóló és női hangok zeneműve

KORTÁRS ZENE

Idén is folytatódik a Zeneakadémia Zeneszerzés Tan-
székének Zeneszerző Fórum című sorozata, melyben 
kortárs alkotóművészek beszélnek pályájukról, kompo-
zíciós technikáikról, művészi elképzeléseikről. Az első 
alkalomra szeptember 4-én került sor, az érdeklődők 
Ben Leeds Carson előadásán vehettek részt. Carson 
a University of California Santa Cruz zeneszerző pro-
fesszora, oktatói tevékenysége mellett saját művekkel 
is gazdagítja a zeneirodalmat. Előadásán elmondta, 
hogy tanulmányai kezdetén a színház, a színpadi zene 
foglalkoztatta, e téren tudta érvényesíteni ambícióit. 
Később kísérletezni kezdett az experimentális kom-
ponálással is, Roger Reynolds tanítványaként számos 
olyan szólózongoraműve és zenekari munkája szüle-
tett, melyekben új technikákat használ.

Budapesti látogatása során egy 2016 júniusában be-
mutatott operájából hallhattunk részleteket, valamint 
közelebbről megismerhettük komponálási metódusát, 

Szeptember 6-án folytatódott a Budapest Music Cen-
ter Moziest című sorozata, melynek középpontjában 
azok a kortárs zeneszerzők állnak, akik a magyar fil-
mek legjobbjaihoz írtak zenét. Ez alkalommal Huszárik 
Zoltán Szindbád című filmjének vetítésére és Jeney 
Zoltán zeneszerzővel való beszélgetésre került sor.  
Jeney Zoltán már akadémista korában kapcsolatba 
került a filmzeneírással, legkorábbi filmes munkáját 
elsőéves hallgatóként készítette. Huszárik Zoltánnal 
1968 telén ismerkedett meg Rómában, ahol ösztön-
díjasként tanult Goffredo Petrassinál. Együttműködé-
sükből több film is született, többek között a Capriccio, 
és Huszárik egyik legjelentősebb alkotása, a Szindbád. 

A film különleges, nosztalgikus hangulatának a zene 
is szerves részét képezi. Az élete alkonyán visszaem-
lékező Szindbád számára ugyanolyan fontos „érzéki” 

ritmikai struktúráit, dramaturgiai terveit. Az opera 
librettója és cselekménye a Star Trek világára épül, 
Menagerie – The Trial of Spock címmel, és John de 
Lancie rendezésében került színpadra. Carson finom 
érzékkel és speciális megoldásokkal társította experi-
mentális zenei matériáit a science fiction műfajához. 
A zenei és szövegbeli hangulatok ellentéte zavarba 
ejtheti a hallgatót, egyben fokozza a történetben ele-
ve jelenlevő feszültséget. Ritmikai-metrikai struktú-
rái még jobban ráerősítenek erre, a hangsúlyokkal, a 
pulzálás meg-megtörésével való játék meggyengíti a  
folytonosságból eredő biztonságérzetet.

Ben Leeds Carson előadásán bepillantást nyerhettünk 
az amerikai kortárs operakomponálás technikáiba, és 
új perspektívák nyíltak meg az experimentális zene 
definiálásához.

Varga Abigél

élmény, az emlékek ugyanolyan fontos része, mint a 
nők szerelme, az ételek vagy a színek. Jeney a film-
ben a 19. századi magyar zene jellemző motívumait, 
hangszerelési és harmóniavilágát használja, ám ze-
néje mégis egyedi, több egyszerű stílusgyakorlatnál.  
A 19. század adta zenei keretből csak egyszer lép ki: a 
film utolsó jelenetében a liszti harmonizálású orgona-
darabot elektronikusan eltorzítja. A zene is világosan 
közvetíti a vásznon történteket: a főhős meghalt, a 
nosztalgikus, színes mese végét ért.

A programsorozat következő előadására október 18-
án kerül sor, ez alkalommal Enyedi Ildikó Az én XX. szá-
zadom című filmjét tekinthetik meg az érdeklődők, az 
est vendége Vidovszky László lesz.

Takács Hajnalka
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most már egyre inkább szükségesnek találja 
a gyakorlást, mivel ujjai nem engedelmesked-
nek olyan könnyedén, ahogyan szeretné.

Memóriája csodálatos volt. Egyik nap Men-
delssohn e-moll prelúdium és fúgáján (op. 
35/1) dolgozott egy tanítványa. Ahogy Doh-
nányi gyakran tette a zongoraórákon, leült a 
hangszerhez a hallgató előadása után, és az 
egész művet eljátszotta fejből. Mikor azon 
töprengett, mikor játszotta utoljára hang-
versenyen a darabot, végül rájött, hogy har-
mincöt évvel azelőtt. Dohnányi kéthetenkénti 
mesterkurzusain, mikor egyik tanítvány sem 
készült darabbal, gyakran játszotta kéré-
sünkre bármelyik Beethoven-szonátát vagy 
egy Schumann- vagy Brahms-darabot fejből. 
Nyolcvanéves korában hány muzsikus tudná 
felidézni ezeket a műveket? Ezen előadások 
alkalmával arcának általában kisimult voná-
sai összeráncolódtak, ami mintegy leleplezé-
se volt annak a nagyfokú összpontosításnak, 
mellyel megidézte a zenét. Ezek az előadások 
felfedték számunkra játékának finomságát, 
a frazeálás sokrétűségét, a hangszínek és 
nüanszok kitűnő kontrollját, valamint a rit-
mika interpretációjának szokatlan megköze-

Chelemen Paula karikatúrája

Dohnányinak zeneakadémiai 
pályafutása során számos olyan 
tanítványa volt, akinek ma is 
ismerjük a nevét. Például Kósa 
György zeneszerző, a világhírű 
Fischer Annie vagy a tragikusan 
fiatalon elhunyt zongoraművész, 
Faragó György biztosan minden-
ki számára ismerős. Dohnányi 
azonban emigrációja után sem 
hagyott fel a tanítással. Sőt ez 
jelentette megélhetésének alap-
ját, s a Florida State University-n 
1949-től egészen élete végéig, 
1960-ig folytatta oktatói tevé-
kenységét. Idei első Elődeink 
másképp rovatunk Dohnányi egy 
igen tehetséges amerikai zongoratanítványa vissza-
emlékezéséből szemezget a pedagógus 140. születés-
napja alkalmából.

Catherine A. Smith nem csupán azzal büszkélkedhe-
tett, hogy Dohnányi amerikai zongorista tanítványai 
közé tartozott, hanem azzal is, hogy első nőként ve-
hetett át zenei doktori címet az Egyesült Államokban.

„[…] A zene anyanyelve volt. Habár számos 
ország nyelvét beszélte, nem volt számára 
könnyű angolul tanítani. Így a zenén keresztül 
beszélt hozzánk, olyan igazsággal és mély-
séggel, amire csak kevesen képesek. Mi, akik 
nap mint nap vele lehettünk, szerencsések 
voltunk. Zongorázásának természetes válto-
zékonysága kivételes volt. Korai tanulmányai 
édesapjával és barátaival meglehetősen kö-
tetlenek voltak, így a zenéről fáradhatatlan 
lapról olvasáson keresztül tanult meg sokat. 
Bűvölet volt számomra, hogy minden ská-
lát ugyanazzal az ujjrenddel játszott, mint a 
C-dúr skálát, oly egyszerűen, mint zenei szó-
tárának egy részét. Éveken keresztül kevés 
gyakorlásra volt szüksége, mivel tehetsége 
oly természetes volt. Azonban az 1950-es 
években mosolyogva mondogatta, hogy 
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lítését. De nemcsak a zongorairodalom volt 
az, amiből merített, hanem a szimfonikus re-
pertoárból, operákból, kamarazenéből, min-
denből, amit reprodukálni tudott a zongora 
billentyűin.

Szeretett minket, tanítványait, és meg akar-
ta osztani velünk azt a hatalmas tehetséget, 
amely az övé volt. Mi nem voltunk annyira te-
hetségesek, mint azok, akiket Budapesten ta-
nított, például Anda Géza, Bartók Béla, Cziffra 
György, Fischer Annie, Kilényi Ede [Edward 
Kilenyi], vagy Arthur Fiedler, Boris Goldovsky, 
Ormándy Jenő, Reiner Frigyes, Solti György 
és Széll György, de talán mi, a Floridai Álla-
mi Egyetemen tanuló leendő zeneszerzők, 
karmesterek és zongoristák voltunk a legsze-
rencsésebb tanítványai. Mivel politikai okok 
miatt megfosztották a hangversenyezéstől, 
igazság szerint ezért lett fő tevékenysége 
a tanítás és komponálás ebben az időben.  
Megszerette a tanítást, és örömét lelte a  
tanítványaival való foglalkozásban.

A tanítása során nem volt részletező és 
elemző, és nem használt érzelmes hasonla-
tokat és metaforákat sem. Igyekezett meg-
érteni minket és saját zenei személyiségünk 
kimunkálásán fáradozott. Mindenekelőtt a 
zene lényegét világította meg számunkra. 
Segített abban, hogy megtaláljuk Schumann 
Kinderszenenjében a szólamok egyensúlyát, 
egy Mozart-szonáta stílusát vagy egy futam 
leggazdaságosabb megközelítését egy ne-
héz romantikus műben. Megvitathattuk vele 
a zenét, miután ő vagy mi eljátszottuk, hogy 
megtaláljuk a főbb nehézségeket, melyekkel 
találkoztunk.

Dohnányi végigvezette egyetemi hallgatóit a 
zongorairodalom »Ó- és Újszövetség«-én – 
Bach Wohltemperiertes Klavierján és Beetho-
ven szonátáin. Voltak tanítványai, akik minden 

héten új prelúdiumot és fúgát vittek órára – 
fejből, míg mások több Beethoven-szonátát 
tanultak meg egy félévben. Természetesen a 
19. század nagy irodalmával is foglalkoztak, 
de alapvető zenei készségeiket Bach és Bee-
thoven tanulmányozásával fejlesztették.

[…] Minket, tanítványait gyakran bátorított, 
hogy játsszunk »még kifejezőbben«. Amikor 
Beethoven op. 110-es szonátáját tanultam, 
azt kérte, hogy játsszam az első fúgát sokkal 
kifejezőbben: »még espressivóbban. Játssza 
úgy a fúgaexpozíciót, mintha Schumann írta 
volna«. Soha nem hallottam, hogy Dohnányi 
kifejtené, mit jelent számára az espressivo, 
de saját gyakorlatában a kifejezőkészség – a 
színek kontrasztja, a szólamok egyensúlya, a 
frazeálás nüanszai, a tempó visszatartása – 
hatalmas ösztönzés volt tanítványai számá-
ra, hogy megpróbálják utánozni.

[…] Mindazonáltal mindig tudta, mikor egy új 
művet kezdtünk el tanulni, hogy milyen javítá-
sokra van szükség a kottában, függetlenül at-
tól, hogy éppen milyen kiadású kottánk volt. 
Például, mikor Mozart 491-es Köchel-jegy-
zékszámú [c-moll] zongoraversenyét vittem 
először órára, rögtön megtette a szükséges 
javításokat a második tétel főtémájának első 
visszatérésében, azért, hogy a zenekar és a 
zongora harmóniái megegyezzenek. Javításo-
kat tett Mozart 453-as [G-dúr] zongoraverse-
nyében is, az utolsó tétel főtémájában, amit 
ugyanabban az időben tanultam vele. Olyan 
jól ismerte a partitúrákat, hogy előre látta a 
hibát.”

Laskai Anna

Forrás: „A Dohnányi-metodika 3. – Catherine A. Smith: 
Dohnányi, a tanár”. Ford. Kovács Ilona. Parlando 47/1 
(2005), 14–18.
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Nagy Zsolt (fotó: Majnik Zsolt)

Augusztus 20-án a Pesti Vigadóban a Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári tagozatával tüntették ki Nagy 
Zsoltot, a Népzene Tanszék brácsatanárát, a Dűvő 
zenekar tagját.

„Hatalmas meglepetés és boldogság volt számomra, 
amikor nyáron megkaptam az értesítést, hogy elő-
terjesztettek a kitüntetésre. Éppen az idei Dűvő Tábor 
zajlott, úgyhogy jót mulattunk ennek örömére” – me-
sélte Nagy Zsolt, aki elsősorban több évtizedes nép-
zene-pedagógiai tevékenységéért vehette át a rangos 
elismerést. „Hét éve tanítok a Zeneakadémián, a bu-
dafoki Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Álta-
lános Iskolában pedig most kezdtem meg harmincadik 
tanévemet. A tanítás számomra már lételemmé vált.”

Az említett intézmények mellett évekig oktatott a 
Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán és Fejér megyé-
ben, Tordason, sőt, a Bécsi Egyetem népzene szakán 
is. „Kilenc éven át tanítottam Bécsben magyar nép-
zenét. Az ottani etnomuzikológusok nemcsak a saját 
hagyományaikkal, hanem számos más nép zenéjével is 
foglalkoznak, amit nagyon hasznosnak tartok. Igazán 
színes élmény volt számomra a bécsi munka, rengeteg 
tapasztalatot gyűjthettem. Volt többek között román, 
német, sőt afroamerikai tanítványom is. A Dűvő zene-
kar tagjaként egyébként rendszeresen tanítok Ameri-
kában: idén Dél-Amerikában tartottunk egy egyhetes 
kurzust, melynek argentin, brazil és uruguay-i részt-
vevői voltak, jövőre pedig ismét megtartjuk az immár 
hagyományos Tititábort Seattle-ben. Azon a területen 
kevés a magyar, így elsősorban amerikaiakat tanítunk, 
akik imádják a magyar népzenét, és sokszor meglepő-
en jól ráéreznek az ízére. Éjszakánként táncos mula-
tozás van, amin mindannyian nagy örömmel vesznek 
részt.”

Nagy Zsoltot azonban nemcsak pedagógiai, hanem 
művészeti tevékenységéért is díjazták, hiszen az el-
múlt évtizedekben hazánk vezető népi zenekarainak 
volt oszlopos tagja: 1988 és 2012 között a Méta együt-
tesé, 1999 és 2006 között a Magyar Állami Népi Együt-
tesé, a Dűvő zenekarban pedig kilenc éve játszik.

Brácsával Gyulától Amerikáig

A gyulai születésű brácsaművész még abba a népze-
nész-generációba tartozik, amely személyesen ismer-
hette az autentikus adatközlőket, és bőven jutott al-
kalma tanulni is tőlük – nemcsak muzsikálásról, hanem 
emberi értékekről, barátságról, kitartásról és hagyo-
mányőrzésről is. A Ceauşescu-elnyomás mélypontján, 
1984-ben két és fél hónapot töltött Kolozsváron és 
környékén, Kalotaszegen és a Mezőségben, és azóta 
is folyamatosan jár ki muzsikálni, tanulni és gyűjteni. 
„Talán ez az elsődleges oka annak, hogy Richter Pál és 
Árendás Péter oktatónak hívtak a Zeneakadémiára. 
Hálás vagyok nekik, és azoknak, akik irányításával ma-
gam is elvégeztem a mesterképzést: Halmos Bélának, 
Sebő Ferencnek és Pávai Istvánnak. Ennyi pályán töl-
tött év után nagy öröm látni azt, hogy milyen magas 
színvonalat ért el Magyarországon a népzeneoktatás. 
A klasszikus zeneoktatáshoz képest háromszáz év le-
maradásban vagyunk, de azt hiszem, a mostani ered-
ményeken ez nem látszik. Régen a külföldieket jobban 
érdekelte a magyar népzene, mint minket. Öröm látni, 
hogy egyre több fiatalt szippant be ez a világ, és nem 
kell félnünk attól, hogy elvesznek a hagyományaink.”

Hózsa Zsófia
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Az emberiség még 
mindig küzd az etnikai 
és vallási szegregáció 
démonjaival, s kevesen 
hajlandóak gondolko-
dásuk nagyítólencséjét 
a nyolcbites felbontás-
ról HD-re állítani, me-
lyen keresztül az egész 
földgolyót szemlélve a 
sok színes arc nem kü-
lönbözőségnek, hanem 
sokkal inkább kulturális 
diverzitásnak tűnhetne.

Azonban az ember 
alkotóvágya változat-
lan, amely a szabad-
ságigénnyel együtt létrehozza a zenében az impro-
vizációt. A rögtönzés fenoménja a zene valamennyi 
sítlusirányzatában megtalálható valamilyen formában. 
Az indiai rágák, az indonéz gamelán zene, a balkáni 
népénekek és prímdallamok, és – a jazz szempontjá-
ból talán a legfontosabb – az afrikai ritmusok mind 
kitűnő táptalaj az improvizációnak.

A jazz-zenében a rögtönzés kardinális elem. Az ismert 
és időközben az alaprepertoárba beágyazódott jazz 
standardek hasonló módon kerülnek feldolgozásra, 
mint a magyar népzene dallamai: adott egy ismert 
téma, s a zenész azt improvizatív módon díszítve, sajá-
tosan adja elő. A jazz-zenében azonban az improvizá-
ció korlátlan mértékben eltávolodhat a témától, s úgy 
a harmónia, ahogyan a melódia és a ritmus dimenzió-
jában is rögtönzés történik.

Az alkotás és az improvizáció utáni vágy, illetve ezek-
nek művelése az ember alanyi joga. Ezek elfojtása 
olyan, mint bármely más emberi szükséglet sanyar-
gatása. A rögtönözés végigkíséri mindennapjainkat, a 
jazz pedig ennek a manifesztációja.

Pázmándi Gergely

Jazz a mindennapokban, avagy az érák zenéje

Filmajánló
Ken Burns amerikai dokumentumfilm-rendező Jazz 
(2001) című tízrészes sorozata a jazz történetét meséli 
el a kezdetektől napjainkig. Ezt a dokumentumfilmet 
nem csupán a tartalma, hanem a benne felhasznált és 
előzőleg felkutatott, hatalmas mennyiségű archív fotó- 
és videóanyag teszi rendkívül értékessé és egyedivé.  
A riportalanyok kortárs jazz-zenészek és értelmiségiek.

Lemezajánló
Duke Ellington: Newport 1958. A háromlemezes ki-
adásban élő- és stúdiófelvételeket is találhatunk a 
jazz és a modern zene egyik kiemelkedő mesterének 
zenekarával.

Koncertajánló
Október 9. – BJC – Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíja-
sok koncertje: válogatás országunk legkiemelkedőbb 
fiatal jazzmuzsikusaiból.

Október 11. – Müpa – Avishai Cohen Trio: a világhírű 
izraeli nagybőgős-énekes-zeneszerző triójának legkö-
zelebbi budapesti koncertje.

Október 22. – BJC – Children of the Light Trio: Danilo 
Pérez, John Patitucci és Brian Blade igazi jazzlegendák. 
Erősen ajánlott koncert!

JAZZ
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A Weiner Ensemble (fotó: Kristofori Ferenc)

Kortárszenei hangversenyen nincs teltház. Ez a tudat 
nyugtatott szeptember elsején, mikor a Zeneakadé-
mia felé siettem egy regisztrációhoz kötött koncertre 
percekkel a kezdés előtt, regisztráció nélkül. Váratla-
nul ért, amikor a belépést koordináló kisasszony kö-
zölte velem: minden hely foglalt, legyek szíves várni, 
hátha lemondja valaki… Már az alternatív bejutási 
lehetőségeket mérlegeltem, amikor megérkezett a 
megváltó telefonhívás: bejuthattam a Solti Terembe 
– szerencsémre, hiszen a Weiner Ensemble produkci-
óját kár lett volna elmulasztani.

A hangverseny középpontjában két premier állt: Tiha-
nyi Lászlótól a Távoli hegyek éneke, Lim Jie-sun koreai 
zeneszerzőtől pedig az Egy idegen Budapesten került 
bemutatásra. A művészek egy nemzetközi program 
keretében ismerkedhettek meg a másik ország kul-
túrájával, impresszióikat pedig egy-egy zeneműben 
örökítették meg. Az új műveket jól ismert alkotások 
keretezték: Dohnányi Ernő op. 21-es hegedű–zongora 
szonátájának fuvola–zongora átirata (a koncertismer-
tetőben tévesen fuvola–zongora szonátának nevezve), 
valamint Weiner Leó op. 5-ös Farsangjának kamaraze-
nekari átirata.

Dohnányi hegedű–zongora szonátája nehezen ül-
tethető át fuvolára. A vezérszólam jelentős része az 
egyvonalas oktávban mozog, ahol a fuvola dinamikai 
lehetőségei korlátozottak. Míg a hegedű, melynek 
alsó regisztere alkalmas az intenzív játékra, dinamika 
terén fel tudja venni a versenyt a szonáta zongora-
szólamával, addig a fuvola vagy háttérbe szorul, vagy 
erőltetett, kemény játékmódra kényszerül. Bán Máté 
és Dani Imre úgy oldotta meg a problémát, hogy a 
zongora hangerejét vették vissza, így a fuvola termé-
szetes dinamikával szólhatott, miközben a hangszerek 
közötti arány kiegyensúlyozott maradt. A visszafogott-
ság ellenére a dinamikai keretek nem szűkültek be, jól 
érvényesültek a kontrasztok. Ez a megközelítés lehe-
tővé tette számukra a hangerővel való leheletfinom 
formálást, mely például a darab elején, a téma bemu-
tatásakor, de leginkább a variációs tételben nyújtott 
nagy élményt. Viszont még ez a remekül megvalósított 
koncepció sem működött kifogástalanul. A zenei anyag 
nem mindenhol teszi lehetővé a dinamikai régió elto-
lását: a zárótétel kezdetén, ahol az alsó regiszterben 
bemutatott energikus, akcentusokkal teli téma a fuvo-
lán szólal meg, a hangzás megkeményedése és a téma-
bemutatás bizonytalanná válása elkerülhetetlen volt.

Import/Export

KRITIKUS TOLLAL
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Dani Imre zongorajátéka minden elismerést megér-
demel, hiszen a visszafogottság ellenére színesen és 
meggyőző muzikalitással abszolválta szólamát. A té-
mák zongorán történő exponálását apró dallami ru-
batókkal tette izgalmassá, zenésztársával páratlan har-
móniában működött együtt. Bán Máté ezúttal is hozta 
a tőle elvárható rendkívül magas színvonalat. Noha 
a felső regiszterben hangja veszített fényéből (felte-
hetően pillanatnyi indiszponáltság eredményeként), 
mélyebb hangjainak teltsége és szépsége kárpótolt 
minket. Rendkívüli könnyedség és páratlan zenei érzék 
jellemezte interpretációját.

Tihanyi László darabja, a Távoli hegyek éneke „Pierrot 
ensemble”-ra íródott (hegedű, cselló, fuvola, klarinét, 
zongora). A zeneszerző a koreai zenekultúrára két dal-
lamidézettel reflektált: egy 18. századi himnusz átala-
kított formáját tette a dallami és harmóniai elemek 
alapjává, valamint a darab végén egy Arirang-dallamot 
(tradicionális koreai népdalt) idézett fel egy melodikán. 
Nem érzem magam elég felvértezettnek ahhoz, hogy 
egyetlen hallásélmény alapján értékítéletet mondjak 
a darabról, az viszont biztos, hogy a mű számos egyéni 
karaktert vonultatott fel, és néhány részlete, például a 
bevezetés – hirtelen felépülő hangzattömbök, és azok 
fokozatos, egy-egy hangszereffektust kiemelő lecsen-
gése – igazán meggyőző volt.

Amennyire el van rejtve Ti-
hanyi darabjában a kölcsön-
anyag, annyira volt az Lim 
Jie-sun művében előtérbe 
helyezve: a Tavaszi szél vizet 
áraszt számtalan alkalommal 
– hol torzítva, hol nem – szó-
lalt meg zongora–klarinét–
gordonka trióra írt művében. 
A meditatív darab elején 
a cselló- és a klarinétszó-
lam lassú lépésekkel haladt 
egymás mellett, miközben 
a zongora egy-egy hang-
zatfolttal járult hozzá az at-
moszféra megteremtéséhez.  

Később több akcentus és ritmikai differenciáltság, va-
lamint néhány effektus – zongorahúr ujjal pendítése, 
klarinéttal a zongora testébe való belejátszás – tűnt fel 
a darabban, de ezek sem rázták fel igazán a mű hangu-
latát. Annál inkább felrázták azonban a bántóan élesre 
sikeredett magas klarinéthangok, melyek időről időre 
áthasítottak a hangfüggönyön. Nem tudom, hogy a 
zeneszerző szándékában állt-e ez a hatás, vagy csak a 
muzsikus esett túlzásba, mindenesetre kár volt felbo-
rítani a finoman felépülő hangzásvilágot.

A hangverseny zárásaként Weiner Leó Farsang című 
műve hangzott el parádés előadásban. A zenészek 
minden motívumot pregnánsan szólaltattak meg, a 
hangszerek aránya mindvégig kiegyensúlyozott ma-
radt.

Elek Martin

(Zenei párbeszéd Korea és Magyarország között, 2017. 
szeptember 1. Zeneakadémia, Solti Terem; Dohnányi: 
Hegedű–zongora szonáta, op. 21; Tihanyi László: Távo-
li hegyek éneke – ősbemutató; Lim Jie-sun: Egy idegen 
Budapesten – ősbemutató; Weiner: Farsang, op. 5; 
Weiner Ensemble: Bán Máté, Pálfi Csaba, Baksai Réka, 
Morgane de Lafforest, Chung Hosung, Dani Imre)

KRITIKUS TOLLAL

A Weiner Ensemble (fotó: Kristofori Ferenc)
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Almási-Tóth András (fotó: Gregus Máté)

A kortárs operának a hétköznapok részének kellene lennie – vallja Almási-Tóth András, a Zeneakadémia  
színpadi játék tanára. A rendezőt augusztus 20-án a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének polgári tagozatával  
tüntették ki. Gondolatok a társadalom szabta korlátokról és a közönség lustaságáról.

Mi van a látványpékség mögött?

Gerencsér Anna: A napokban fur-
csa vandálkodás nyomait láttam 
az Operaház szfinxén. Tud róla va-
lamit?

Almási-Tóth András: Igen, az az 
Operaház számára készített első 
rendezésem nyoma. 2013-ban 
Ókovács Szilveszter megkért, hogy 
találjunk ki valamit az utcára Gian 
Carlo Menotti A telefon című da-
rabjából. A történetet egy mai 
commedia dell’arte, így street art 
környezetbe helyeztem, táncosok-
kal, lefestettem az egyik szfinxet, és 
már öt éve játsszák minden évad-
kezdéskor.

GA: „Mobiltelefonjaiknak kellemes 
kikapcsolódást” – halljuk az Ope-
rában az előadások előtt. Akar ref-
lektálni a rendezés a digitális világ 
okostelefon-őrületére?

ATA: A telefont egy szereplővé 
tettem, amit egy színész játszik.  
A közösségi médián keresztül tör-
ténő ismerkedés, a telefonálás, 
e-mailezés, chatelés és egyéb 
kommunikációs szokások nagyon 
nagy szerepet kaptak mindennapi 
életünkben, emiatt lett a telefon 
maga is egy élő személy ebben a 
játékban, sőt ő a harmadik fél a da-
rabban bemutatott kapcsolatban. 
Tehát igen, ebben az esetben be-
kapcsoltuk a telefont az előadásba.

PORTRÉ
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GA: Gratulálunk az elismeréshez, amelyben augusz-
tusban részesült! Mit jelent az Ön számára? Meglepte? 

ATA: Igen, mert ez nem egy művészeti díj, hanem a 
különböző területeken a társadalom számára végzett 
munka elismerése. Ez nekem fontosabb, mint hogy 
azért kapjak díjat, mert jó dolgokat csinálok a színpa-
don.

GA: Az Ön rendezései kortárs megközelítések. Mit je-
lent valójában a kortárs rendezés?

ATA: A rendezésnek ez a fajtája azon a szemléleten 
alapul, hogy az operát színházként fogjuk fel. Nem 
múzeumként, múltbeli meseként kell megélni a cse-
lekményt. Közel kell hozni a mai korhoz, újraértel-
mezni és kapcsolódást keresni a saját valóságunkkal, 
intellektusunkkal és pszichénkkel: ez nem passzív el-
ábrándozást, hanem aktív részvételt és gondolkodást 
kíván a nézőktől. Persze bizonyos operalátogatóknak 
ez nem evidens, mert számukra az opera közelebb áll 
egy koncerthez, amely során szcenikai látványelemek 
segítségével visszarepülünk mondjuk a Bohémélet 
korába. Szépen hull a hó, meghatódunk, és az egész  
távol van tőlünk.

GA: Mit mondana azoknak, akik elzárkóznak a kortárs 
rendezésektől?

ATA: Nehéz ezt kimondani, de valójában arról van szó, 
hogy sok operarajongóban van egyfajta „lustaság”, 
nem akarnak aktív részesei lenni az előadásoknak, 
csak hátradőlni és álmodozni. Pedig nyitottabbnak, 
aktívabbnak kell lenni, nem kényelmesnek. Ők mintha 
félnének attól, ha szenvedélyek, szélsőséges dolgok 
vannak a színpadon, mintha az nem lenne illendő, 
ezért el kellene rejtenünk őket. Pedig az opera csupa 
szélsőség, vadság, szenvedély. Hiába csordul ki a néző 
könnye a meghatottságtól, a történet valójában ide-
gen, és ő egy falon keresztül nézi.

GA: Sokszor a darabválasztása is kortárs. Nem kocká-
zatos ez, tekintve, hogy a mai közönséget megosztja a 
21. századi zene?

ATA: A kortárs opera megítélése – éppen az említett 
színházi felfogás miatt – változóban van az egész vi-
lágon, egyre népszerűbb a friss opera. Azt se feled-
jük, hogy minden szerző a saját korának írt zenét. Az 
operák témái mindig az adott korhoz kapcsolódtak, a 
jelen problémáit dolgozták fel. A 19. század végétől, 
a historizmus színházi megjelenése óta terjedt el a né-
zet, hogy a régi darabok szépek úgy, ahogy vannak, és 
maradjanak is úgy.

GA: Hogyan lehetne változtatni hazánkban a kortárs 
zene megítélésén?

ATA: Fontos, hogy mire neveljük a jövő nézőit. Olyan 
korban élünk, ahol a zene és a látvány meghatározó 
eleme a fiatalság kultúrájának, már csak a zenecsator-
nák miatt is. Ezt a többdimenziós történetmesélést, 
melyben a cselekmény egyszerre jelenik meg szöveg-
ben, zenében, látványban, mozgásban és egyéb, néha 
egymásnak ellentmondó elemekben, a kortárs opera 
színpadán jól meg lehet valósítani. Vissza kell helyezni 
az operát a nézők hétköznapjaiba, mert oda kellene 
tartoznia.

GA: Önhöz személyesen miért áll közel a mai opera-
zene?

ATA: Jól rendezhető, hiszen nincs a darabokon egy 
rájuk porosodott tradicionális felfogás, hanem frissen 
lehet színpadra vinni őket. Ha nem kortárs művet vá-
lasztok, akkor is olyan darabokkal szeretek dolgozni, 
amelyekre nem rakódott rá hagyományos értelmezés. 
És az énekesekből is friss dolgokat hoz ki egy kortárs 
opera. 

GA: A CAFe Budapest Fesztivál keretében most is ké-
szül egy bemutatóra, mesélne róla?

ATA: Vajda Gergely Georgia Bottoms című művét 
mutatjuk be a Solti Teremben. Az USA déli részén ját-
szódó kortárs történet egy mai kisregényből íródott. 
Pont arról a konfliktusról szól, ami a tradicionális né-
zőkkel kapcsolatban is foglalkoztat engem. A megfe-
lelni vágyás a társadalom felé szembenáll azzal, hogy 

PORTRÉ
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az emberek szabadon és korlátlanul tudják megélni 
a szenvedélyeiket. Most nemcsak a szexuális, hanem 
mindenféle szenvedélyre gondolok. A társadalom el-
várása beteszi az embert egy ketrecbe, amiből nehéz 
kiszabadulni, vagy már nem is akar. Ez az opera azzal 
a kérdéssel foglalkozik, hogy mit mutat kifelé egy kö-
zösség vagy társadalom, és valójában mi van a látvány-
pékség mögött.

GA: A műfaj megjelölése vígopera. Lehet igazán víg 
egy opera, aminek a hátterében ott van szeptember 
11-e és a Katrina hurrikán?

ATA: Attól, hogy komoly és sorsfordító dolgokról van 
szó, még lehet a mű vígopera. Ebben a műben például 
az, ahogy a hurrikán tragédiája átszűrődik a főszerep-
lőn, nagyon komikus, ironikus és cinikus. A tragikum és 
a komikum nem zárja ki egymást. Már a shakespeare-i 
drámában is benne van, hogy a kettő egymásra reflek-
tál, a komoly át tud fordulni vidámba, majd megint 
tragikusba. Szerintem a kettő keveréke a jó színházi 
dramaturgia.

GA: Ön kapcsolatban áll a tánc világával is, szinte min-
den előadásában vannak táncos elemek. Hogyan függ 
össze ez a világ az operáéval?

ATA: Bizonyos korokban a kettő szorosan kapcsolódott 
egymáshoz, például Lully idején a francia udvarban. 
Akkoriban alakult ki a klasszikus balett mint színhá-
zi műfaj, és a francia barokk színház is. Manapság a 
kortárs zene és a kortárs táncszínház nagyon szoros 
kapcsolatban áll egymással. Mivel egy operában ve-
gyítjük a realizmust és az absztrakciót, rendkívül jól 
használható nyelv a tánc. A zenéhez egyébként mindig 
is hozzátartozott egyfajta gesztusnyelv, fizikai megva-
lósítás. Ha egy történeten belül vegyítve van a kortárs 
mozgásművészet, a zene és a színészet, az az opera 
műfajának komplexitását hangsúlyozza.

GA: Milyen projektek készülnek most a Zeneakadémi-
án?

ATA: Tervezzük az együttműködést a londoni Guildhall 
School of Music and Dramaval és a Berlini Művészeti 
Egyetemmel is. Januárban jön az Operavizsga-fesz-
tivál, részt vesz rajta Jeruzsálem, Amszterdam, és 
tárgyalásban vagyunk Sanghajjal is. Mindig keressük 
az együttműködési lehetőségeket. Ahogy már emlí-
tettem, a kortárs opera, különösen az amerikai-an-
golszász opera most mindenütt a világon jelentős 
szerepet játszik a zenei életben. Ezért hívtuk meg a 
Zeneakadémiára a chicagói Roosevelt University opera 
szakának vezetőjét. Az operarendező professzor nov-
emberben kéthetes mesterkurzust tart majd a kortárs 
amerikai operákról.

A januári operavizsgára az Armida-témából állítottam 
össze egy operapatchworköt. Haydn, Händel, Rossini, 
Gluck, Lully és Dvořák operáiból vettem ki jeleneteket, 
mivel mindegyik darabnak ugyanaz a mű, Torquato 
Tasso eposza az alapja, és egymás mellé rakva me-
sélem el az Armida-történetet. A zeneszerzés sza-
kos hallgatók írják az átkötéseket a jelenetek között.  
Ehhez kapcsolódik az Operavizsga-fesztivál. Február 
elején a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés 
rendező szakosai és az opera szakosok együtt csi-
nálnak Mozart-operajeleneteket az irányításommal.  
Ez egy összevont kurzus a két egyetem között; egyszer-
re foglalkozom a rendezőhallgatókkal és az énekesek-
kel itt, a Zeneakadémián. A közös munka eredményét 
márciusban mutatjuk be.

GA: És milyen Zeneakadémián kívüli tervei vannak a 
közeljövőben?

ATA: Október végén Olaszországban fogok rendezni 
két kortárs egyfelvonásos monooperát. Utána a Pécsi  
Nemzeti Színházban rendezem ifj. Johann Strauss  
A denevér című operettjét, amelyben volt tanítványok 
is szerepelnek, például Horti Lilla és Erdős Attila, de 
mostani zeneakadémistákat is bevonunk majd. Igazán 
fiatalos megvalósítás lesz. Decemberben kezdődnek 
a Porgy és Bess próbái az Operaházban, ami, ha Isten 
segít, nemzetközi figyelemre számot tartó színre vitel 
lesz, de erről most nem árulok el többet.
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A Dux-kör szervezésében évről évre megrendezett tá-
bor idén Egerbe költözött. Mi, gólyák, a Hősök terén 
találkoztunk a kékpólósokkal, akik még az indulás előtt 
csapatokat alkotva névtanulós játékokkal indították 
szellemi tréningünket. A buszút legfontosabb feladata 
pedig a brainstorming volt: egyedi, kellően nyakate-
kert és témába vágó csapatnév és csapatkiáltás kiöt-
lése. A görög mitológiai koncepciónak megfelelően 
Zeusz és társai forogtak sírjukban, annyit emlegettük 
őket a különböző szójátékokban.

Hamar kiderült számunkra, hogy ebben a táborban 
a kreativitásé és a csapatmunkáé lesz a főszerep.  
A tízfős, gólyákból és duxokból álló csapatoknak első 
este olümposzi „terülj, terülj asztalkám”-at kellett 
készíteniük. Az isteni lakomán megmutatkozott, hogy 
nemcsak a zenei kifejezések terén vagyunk tájékozot-
tak olaszból, de a tésztakülönlegességek sem okoznak 
gondot.

Miután mindenki jóllakott, elérkezett a beavatási ce-
remónia ideje. Sokan egyetértettünk abban, hogy a 
tábor egyik leghangulatosabb eseménye volt ez; érez-
tük, hogy egy olyan közösség tagjaivá válhatunk, ami 
összetartó és inspiráló. Az ezt követő kötetlen beszél-
getéssel és (kölyök)pezsgőzéssel pedig kezdetét vette 
a három napon és éjjelen át tartó buli.

A következő nap volt a legintenzívebb. Kincskereséssel 
kezdtünk, kipipálva ezzel az egri „városnézés-rubrikát” 
is. A négy csapat, nem törődve a kánikulával és a vá-
ros némileg aggasztó domborzati tényezőivel (hegy, 
hegy és megint hegy), sikeresen teljesítette a túrát, 
megszerezve így az esti színdarabokhoz szükséges  
kellékeket is.

Mert nem csak a Dux-kör színészgárdája szórakozta-
tott minket miniepizódjaival. Az új ZAK-osoknak is be 
kellett mutatniuk, hogy a zene segítsége nélkül sem 

unalmas a színpadi jelenlétük. Egy-egy görög istenek-
ről szóló életkép megrendezése és előadása volt a fel-
adat. A duxok már ekkor is érezhették, hogy kezdjük 
elsajátítani az általuk gyakran alkalmazott szóviccelés 
fortélyait (értsd: dőltek a röhögéstől).

Színészi ambícióink kibontakoztatása után a következő 
napirendi pont Hádész birodalmának felfedezése, egy 
horrortúra volt. Éjjel, a híres egri borvidék szőlőtő-
kéinek takarásában a szívroham kerülgetett minket a 
duxok valósághű horrorelőadásába csöppenve.

Fizikailag rendesen elfáradtunk már a két túra során 
is, másnap pedig jött a szellemi kapacitásmérés, hogy 
semmi se maradjon ki a kiképzésből. Arcfestés, végte-
len mennyiségű szóvicc, akadálypálya (vendégszerep-
lő: egy doboz tojás)… A szervezők mindent megtettek, 
hogy egy percig se unatkozzunk.

És többek között ezért is lehetünk igazán hálásak. 
Megmutatták, hogy a gólyatábor – legalábbis a ZAK-os 
– nem arról szól, hogy kinek milyen edzettségű a mája, 
vagy hány éjszakát tud egyhuzamban ébren tölteni. 
Tartalmas beszélgetéseket folytattunk, és nem fél-
tünk attól, hogy megközelítsük a gólyatársakat, mert 
a duxok megteremtették a közvetlen, baráti légkört.

Már akkor éreztük, hogy különleges helyre járhatunk, 
amikor eljöttünk felvételizni. Ez az érzés pedig csak 
erősödött, például az utolsó „szertartás” alkalmával, 
amikor részeseivé válhattunk egy régi zeneakadémiai 
tradíciónak. (Titok!)

Azt hiszem, az összes gólya nevében mondhatom, 
hogy öröm volt a tábor résztvevőjének lenni, és re-
mélem, hogyha egy jövendőbeli gólya kezébe kerül ez 
a lapszám, úgy dönt, ő is elmegy majd a jövő nyáron. 
Higgyétek el, megéri!

Békési Dorottya

GÓLYATÁBOR

Társításai: új arcok és megtanulásra váró nevek, kevés alvás, rengeteg élmény.

Gólyatábor. Főnév. Fogalom. 




