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SZENÁTUS

Hallgatófüllel
A Szenátus októberi üléséről és a gyakorlófoglalási hallgatói fórumról
Az utóbbi hónapok folyamán ahogyan maga a Figaro, úgy annak megszokott rovatai is összezsugorodtak.
Középpontba került a tömörség és a mértanian hangolt szerkesztés. Mindaz tehát, ami az én szófecsérlő
írásaim gyengesége. De ha az élet citrommal dob meg… akkor az ember limonádét iszik egész héten.
Hogy miért fecsegek erről? Egyrészt, mert először kerül tollam alá ez a rovat. Másrészt, mert olyan szigorú karakterszámkeret korlátoz, mely a szenátusi ülés
napirendi pontjait is alig tűri meg csupasz valójukban.
Aztán minden egyéb már mehet a képzeletbeli margóra – na, nem mintha tudományos munka volna ez.
Hiszen mi értelme ecsetelgetni azt, ami egyáltalán
nem érinti a hallgatót? Célom inkább egyfajta szemelvényesség.
A Szenátus október 10-i ülésén hat napirendi pontról
hozott döntést, köztük két, az oktatást is jelentősen
befolyásoló ügyről: a kínai Zhejiang Conservatory of
Music által kezdeményezett partnerségről és az informatikai rendszer kritikus állapotáról. Előbbi stratégiai
jelentőségű megállapodásnak számít, így egyedül-

Egyelőre azonban csak a szándéknyilatkozat aláírását készítik elő – jóllehet, a kezdeményező egyetem
már decemberben az Akadémiára szeretne látogatni.
A partnerség egyébként több szálon fut: a meghívás
összesen tizenhét kelet-közép-európai országra terjed
ki, ezek összefogását szeretné elérni.
Kritikusabb pont volt az informatikai rendszer kérdése.
Habár ez a probléma 2016 óta számos alkalommal került napirendre, megoldás még mindig nem született.
Emiatt több szenátusi tag is türelmetlenségét fejezte
ki, jelezve, hogy az ügyet akár pénzügyi átcsoportosítások árán is meg kellene oldani. Ezzel a vezetőség is
egyetértett – a projekt első lépéseként a nyár folyamán már sor került a rendszer külső szakértők általi
átvilágítására.

álló lehetőséget kínál a kulturális tőke halmozására.
Érdemes szót ejteni egy másik, a Szenátustól
független eseményről: az egyetem informatikai vezetője, Kuti Sándor hallgatói fórum
összehívását kezdeményezte. Ennek célja a
gyakorlófoglalási rendszer kétoldalú véleményezése volt – értve ezalatt az üzemeltetőt
és a felhasználót. Így nemcsak a problémák
alapos átbeszélésére, de a rendszer működésének és korlátozásainak megmagyarázására is sor került. (Utóbbiak egyébként
hallgatói kérésre, a jogtalan használat kiküszöbölésére kerültek bevezetésre.) Kuti
Sándor jelezte, hogy nem kizárt a változtatás: ennek érdekében egy kérdőívet állított
össze, mellyel felmérné a jelenlegi igényeket. A kérdéssor kitöltéséről a HÖK e-mailen
keresztül ad majd további tájékoztatást.
Bokor Lilla
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HÍREK, ESEMÉNYEK
Harmincéves a XX. és XXI. századi
zeneműveket bemutató Mini Fesztivál

Átadták a Junior Prima díjakat magyar
zeneművészet kategóriában

Az idei eseménysorozat fókuszában Bartók Béla munkássága állt, a koncerteken több mint harminc kortárs
zeneszerző műve hangzott el a Zeneakadémia tanárai
és hallgatói tolmácsolásában. A kerek évfordulót ünneplő seregszemlét – amely a CAFe Budapest Fesztivál
égisze alatt valósult meg – Durkó Zsolt és Bozay Attila,
a Magyar Zeneművészeti Társaság egykori vezetői hívták életre 1987-ben. Fórumot szerettek volna teremteni a különféle szemléletű és magas művészi értéket
létrehozó alkotóknak. Mára több zeneszerző-generáció nemzetközi és hazai alkotóinak műveit vonultatja
föl a Mini Fesztivál.
Forrás: lfze.hu

A Prima Primissima Alapítvány és a kategória társalapítója, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. Junior
Prima díját tizenegyedik alkalommal adták át az október 11-én rendezett ünnepségen a Müpa Üvegtermében. A magyar zenei élet kiválóságaiból álló kuratórium a jelöltek közül idén is tíz fiatalt részesített
elismerésben: Balogh Ádám zongoraművészt, Varga
Oszkár hegedű- és brácsaművészt, Horti Lilla operaénekest, Dolfin Balázs gordonkaművészt, Lukács
Gergely tubaművészt, Balogh Tamás jazz-zongoraművészt és zeneszerzőt, Sztán Attila harsonaművészt,
Kovács Levente zeneszerzőt, Szalai Lotti gitárművészt
és Balázs István gordonkaművészt, akik a Junior
Prima díj nyerteseiként kétmillió forintos támogatásban részesültek. Az elmúlt tíz évben közel száz fiatal
tehetség kapta meg a zeneművészet terén nyújtott
kimagasló teljesítményért járó díjat.
Forrás: lfze.hu

Farkas Mira (fotó: Kondella Mihály)

Farkas Mira koncertje
A Müpa felkérésére október 6-án Tan Dun Oscar-díjas
kínai zeneszerző művét Farkas Mira hárfaművész, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója vitte színpadra. A tizenhárom tételes Nu
Shu – The Secret Songs of Women (A nők titkos dalai)
című hárfaverseny most hangzott el először Magyarországon. A szerző ezen művében a kínai titkos nyelvet
idézi meg, amelyet a nők használtak maguk között,
és ehhez a hárfát hívja segítségül, amelyet a legnőiesebb hangszernek tart. A műsort még érdekesebbé
tették a tételekhez illeszkedő rövidfilmek, amelyek
vizualitással fokozták a zene hatását. A Müpában Tan
Dun műve mellett felhagzott Bartók Béla A csodálatos
mandarin című szvitje is.
Forrás: lfze.hu
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Vashegyi György az MMA új elnöke
Vashegyi György Liszt-díjas karmestert választották a
Magyar Művészeti Akadémia új elnökévé a szervezet
október 10-i közgyűlésén. A Pesti Vigadóban tartott
kongresszuson Vashegyi György legfiatalabb jelöltként
226 érvényes voks közül 140 szavazatot kapott, ezzel a
következő három évre elnöki pozícióba került. Mellette Marton Éva Kossuth-díjas operaénekest, a nemzet
művészét és Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színészt,
rendezőt jelölték a tisztségre. Vashegyi programbeszédében az MMA szellemi és művészeti súlyáról beszélt, és fontos céljának tűzte ki a művészet erősítését
a közoktatásban, az ösztöndíjrendszer bővítését, a
művészeti ismeretterjesztés támogatását, valamint az
akadémikusok életművének digitalizálását és archiválását.
Forrás: lfze.hu

HÍREK, ESEMÉNYEK
Ezüst Delfin díjat nyert a Bartók Világverseny és Fesztivál imázsfilmje
a Cannes Corporate Media & TV Awardson
A szeptember 9–17. között lezajlott Bartók Világverseny 2016 őszén bemutatott imázsfilmje korábban
az 53. Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál Silver Hugo-díját, az Ezüst Penge díjat, illetve Communication
Design 2017 kategóriában a Red Dot elismerést
nyerte el, legutóbb pedig a Cannes Corporate Media
& TV Awardson jutalmazták a Zeneakadémia által

megrendelt kisfilm alkotóit. A cannes-i díjátadó ünnepség után Kutnyánszky Csaba, az egyetem oktatási rektorhelyettese gratulált Szabó Stein Imrének, a
film megálmodójának és egyik alkotójának, valamint
Géczy Dávid rendezőnek és Dobóczy Balázs vezető
operatőrnek.
Forrás: lfze.hu

Elhunyt Devich János
Meghalt Devich János csellóművész, a Zeneakadémia Kamarazene
Tanszékének oktatója, professor
emeritus, a Zeneakadémia rektori
tanácsadója.

2013 óta a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozatának
rendes tagja volt, érdemes művész, Liszt-díjjal és Bartók–Pásztory-díjjal
is kitüntették.
Forrás: lfze.hu

Devich János 1938-ban született.
Középiskolai tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium gordonka
szakán végezte Sebestyén Sándor
tanítványaként. A Zeneakadémián
Friss Antal hallgatója volt, majd
1963-ban a római Accademia
Nazionale di Santa Cecilián Enrico
Mainarditól tanult.
Zenei pályafutása során a Magyar
Állami Operaház zenekarának tagja, szólamvezetője és az Országos
Filharmónia szólistája volt. 1966tól 1997-ig a Sebestyén, későbbi nevén a Kodály vonósnégyes
csellistájaként koncertezett világszerte. 1985 óta a Zeneakadémia
tanára, 2005 óta rektori tanácsadója volt. Gyakran tartott mesterkurzusokat itthon és külföldön.
Játékát számos hanglemezfelvétel
örökítette meg.

Devich János (fotó: Lugosi Lugo László / MMA)
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A ZENÉN TÚL
Úgy tűnik, az idei november nemcsak az elszáradt levelek sokszínűségében pompázik, de meglehetősen tarka
programajánlatokkal is várja az érdeklődőket. Regényből készült krimi, hőlégballonból fotózott sivatag, versre
készült táncelőadás és még sok más szokatlan, de garantáltan maradandó élmény vár mindenkit.

Genesis

Táncra kel a belváros

Már csak néhány napig, pontosabban november 12ig tekinthető meg Sebastião Salgado lélegzetelállító
fotókiállítása a Műcsarnokban. A fotók alkotója egy
brazíliai farmon nőtt fel; kamera huszonhat évesen
került először a kezébe, és maradandó változást hozott Salgado életébe. Attól a naptól fogva a fényképezőgép lett a világgal való kapcsolatának eszköze.
A nyolc évig tartó Genesis projektben a Föld még érintetlenül maradt tájainak és élővilágának felfedezését
tűzte ki célul. „Bolygónk mintegy 46%-a még mindig
pontosan olyan, mint a teremtés idején” – emlékeztet a fotográfus. Ezt a világot igyekezett megörökíteni,
nem mindennapi kalandokba keveredve célja elérése
érdekében: Salgado több mint harminc utat tett a világ
legkülönbözőbb tájaira szélsőséges hidegben, melegben, olykor gyalog, máskor tengerjáró hajón, kenuval
vagy hőlégballonnal. Az eredmény? A Galápagos-szigetek állatfajaitól és vulkánjaitól a Szaharán, afrikai
nomád törzseken és az Amazonas mellékfolyóin át az

Hatodik alkalommal kerül megrendezésre november
18. és 24. között a Sissi Őszi Tánchét a Bethlen Téri
Színházban. A nyolc előadásból álló fesztivál a kortárs
tánc zavarba ejtő sokszínűségét tárja a közönség elé.
A nyitóestre a Kecskeméti City Balett repertoárjából válogattak a szervezők. A Miskolci Balett egy 18.
századi „bohóckodó” műfajjal, a commedia dell’arte
tradíciójából származó harlequinade modern értelmezésével lép színpadra. A Soproni Balett irodalmi
témákból merítve egy Gorkij- és egy Csehov-novella
adaptációját mutatja be, a veszprémi TMK Alkalmi Társulás produkciója pedig Kafka Prométheuszára épül.
Az egri színház és Grecsó Zoltán koreográfus közös
alkotása a kamaszokról szóló humoros, izgalmas kavalkád, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakgimnázium
kiemelkedően tehetséges diákjai pedig egy tánckaleidoszkóppal mutatkoznak majd be a budapesti közönségnek. A fesztivált a Közép-Európa Táncszínház
gálaelőadása zárja, melyben a társulat egyes tagjai
számára készült, személyre szabott táncopuszok után
Mádi László hangzó-mozgó, zenét, táncot és közösségi
élményt ötvöző koreográfiája lesz megtekinthető.
Lakatos Zsuzsa

alaszkai gleccserekig minden megtalálható a művészi
árnyalatokban gazdag fekete-fehér képeken. A fotóművész szerint a Genesis „a bolygónak írt szerelmes
levele”. Érdemes elolvasni, amíg lehet...

Sebastião Salgado fényképei (forrás: graphicine.com)
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A ZENÉN TÚL
Éjszakai időutazás Budapesten
A bűnügyi történetek és krimik rajongói számára kellemes meglepetést tartogat a novemberi mozivászon:
Kondor Vilmos Bűnös Budapest című regénysorozatának első része ezúttal megfilmesített változatban kerül
a közönség elé. A ciklus debütáló része, a Budapest
noir 2008 februárjában jelent meg és aratott kirobbanó sikert mind hazai, mind nemzetközi körökben.
1936-ban játszódik, korhű ábrázolással bemutatva egy
kiábrándult bűnügyi újságíró nyomozását egy brutálisan meggyilkolt fiatal lány ügyében. A bűntény megfejtése során folyamatosan zsákutcákba téved. Egyre
jobban összekuszálódnak a szálak, ugyanakkor főszereplőnk szimatot kap, és annál kíváncsibbá válik, minél
inkább bonyolódnak az események. A regény különlegessége, hogy az író az alaptörténetet olyan közegbe
helyezi, ahonnan kezdetben rejtve, majd egyre világosabban rálátunk az ország akkori politikai helyzetére, a
diktatúrák hullámainak sorozatos partra vetődéseire.

Budapest noir (forrás: mafab.hu)
A kritikák és az olvasók által egyaránt méltatott regény filmváltozatát november másodikán mutatják
be Dobó Kata, Anger Zsolt, Kováts Adél és Kulka János
főszereplésével. Különlegessége, hogy a Gárdos Éva
rendezésében elkészített feldolgozás forgatókönyvének megírásában a szerző is részt vett.

„...ezt a fura micsodát / ketten láttuk: te meg én.”
A színészekből és táncosokból álló Tünet Együttes egy
2002 óta működő társulat, mely Szabó Réka matematikus, koreográfus és rendező vezetésével alakult meg.
Kreatív, formabontó előadásaik a kortárs táncművészet remekei, színes repertoár, gazdag műfajismeret
és kölcsönösen inspiratív összmunka jellemzi csoportjukat.
A november 13-án színpadra kerülő, Az éjszaka csodái című előadásuk fókuszában az alkotás életre
kelése, alkotójával való szürreális interakciója áll.
A Weöres Sándor címadó versére készült összművészeti
alkotásban valós szereplők rajzolnak a színpadon, s
a létrehozott figurák és tárgyak egy speciális szoftver
segítségével életre kelnek, mozgásuk összemosódik a
táncosok koreográfiájával. Fény, zene, képzőművészet
és tánc egyszerre hoznak létre egy olyan világot, mely
földöntúlinak hat, mégis jelen van a maga tapintható, érzékelhető valóságában. Furulyás Dóra és Szász
Dániel előadásában, a Trafó nagytermében mutatják

A Tünet Együttes Az éjszaka csodái című
előadása (forrás: maszol.ro)

be Szabó Réka előadását november 13-án. A Tünet
Együttes produkciójához Mezei Ildikó és Taskovics Éva
képzőművészek festményeikkel, grafikáikkal és animációikkal járultak hozzá, újjáteremtve Weöres Sándor
látomásversének szabad, korhatár nélküli, álomszerű
atmoszféráját.
Varga Abigél
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JAZZ

Ha a hegy nem megy Mohamedhez…
„A jazz olyan zene, ami nem fog magától megtalálni téged. Hallásodnak éppúgy meg kell nyílnia, mint a lelkednek,
ha kapcsolatot akarsz teremteni vele. A magas művészetek iránt elkötelezettségre van szükség, ha élvezni akarod
terméküket. Shakespeare, Beethoven vagy Picasso művészete nem fog eléd járulni. Vagy Goethe… Neked kell
odamenni hozzá! A jazz nyelvezete is ilyen. Ha hajlandó vagy megnyílni, akkor az is megnyílik neked és halkan azt
mormolja: Gyere barátom, gyere…”
Wynton Marsalis (Ken Burns: Jazz, 2001)
A jazz nagyívű pályát járt be születése
óta, s viszontagságok közepette mégis
fennmaradt. Miután a 20. század elején
a ragtime szinkópái, az afrikai ősiség és
az európai klasszikus zene intellektusa
New Orleans whiskyhordóiban ös�szeérett, a jazz elindult azon a rendkívül érdekes úton, amin ma is halad, s
senki nem tudja, hol és mikor áll meg.
A jazz tánczenestátuszát kibővítve egy
egész (kontinensnyi) ország populáris
zenéjévé vált a swingkorszak idején, s
Benny Goodman olyan hírnek örvendett a harmincas években, mint később
Wynton Marsalis (forrás: panmacmillan.co.za)
a rockzenekarok frontemberei. S noha
a jazz azóta is folyamatosan jelen van,
nagyot változott a világháborúk ideje alatt, s a folyaről tudomást szerezhessen és azt tanulmányozhassa.
matos technológiai fejlődés hatására is. Nem megleA különböző stílusok a legszínesebb fúziókat hozzák
pő, hiszen az egész világ állandóan és gyorsan alakul,
létre, és a teremtésnek csak a fantázia szab határt.
a zene pedig – különösen a kreatív potenciállal bíró,
A nyitottság azonban továbbra is döntő pont, s a
improvizációt valamilyen formában tartalmazó zene –
befogadókészség nemcsak a közönség felől kell, hogy
azzal együtt, amolyan valós idejű soundtracket biztofennálljon, hanem az alkotók részéről is. Nem kis felsítva az emberiség kultúrájához.
adat olyan művet létrehozni, mely minőségét tekintve nem köt kompromisszumokat, ugyanakkor mentes
Be kell látnunk, hogy a jazz ma már többnyire egy szuba destruktív egótól és nem kirekesztő. Úgy néz ki, a
kultúra tápláléka, popularitása már a bopkorszakban
művészet, a zene, és azon belül a jazz is változatlanul
is csak töredéke volt az egy-két évtizeddel azelőtti
tükröt tart elénk.
népszerűségének. A bebop megszületése és fejlődése
alaposan megtizedelte a jazz-zene közönségét, pedig
Pázmándi Gergely
a zene, mely annyira aktuális és őszinte, csak híven
tükrözi azt az örvénylő forgószelet, amit az ember hadonászva kelt körülötte. Talán éppen ez az oka annak,
Koncertajánló
hogy sokan elfordultak a jazztől: nem könnyű feladat a
ma emberének tükörbe nézni.
November 8., BJC
Dr. Lonnie Smith Trio: legendás jazzorgonista.
A változás azonban állandó, s a jelen kedvező kilátásokkal kecsegtet. Az internet korlátlan információNovember 14., BMC
áramlása lehetővé teszi, hogy bárki bármilyen zenéÁvéd János Quartet: hazánk egyik kiváló szaxofonosa.
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NÉPZENE

Nem folkcsendőrség – génbank!

Beszélgetés a tízéves Népzene Tanszék vezetőjével, Richter Pállal
Figaro: 2007-ben indult meg a népzenészképzés a Zeneakadémián. Hogyan értékeli a tanszék első évtizedét?
Richter Pál: Ha áttekintjük, mi mindent valósítottunk
meg, mindenképp eredményesnek mondhatjuk, sőt
akár sikertörténetnek is. Rögtön említhetem, hogy zökkenőmentesen átálltunk egy egészen új rendszerre: az
osztatlan, szakpáros képzésre, ami nemcsak a diákokra ró nagyobb feladatot, hanem az oktatásra és annak
szervezésére is. Vagy, hogy 2011-től el tudtuk indítani
az etnomuzikológiai képzést mint a muzikológus mesterképzés specializációját. Ezzel sok évtizedes elmaradást kezdtünk bepótolni, hiszen a népzenetudományi
képzés Kodály halálával abbamaradt az Akadémián,
így a népzenekutatók aránya csökkent, a kutatók korfája finoman fogalmazva is hézagossá vált. Szintén
nagy eredmény, hogy sikerült az egyetem doktori iskolájában elindítani a népzenei programot, hiszen a
népzenészképzés jövője múlik azon, hogy legyenek
doktori fokozattal rendelkező tanárok.
A teljes felsőoktatási és posztgraduális rendszer kiépítése mellett számtalan program volt a tíz év alatt, amire büszkék lehetünk. Koncerteztünk Sanghajtól Ecuadorig, Párizstól Írországon át Belgrádig. Szinte minden
évben szerveztünk gyűjtéssel egybekötött szakmai
utat a diákoknak, ahol testközelből megérezhették,
milyen is volt a népzene hagyományos közege. Szeretnénk, hogy akik nálunk végeznek, azok esztétikailag,
koncepcionálisan és mentálisan is tisztában legyenek
a népzene értékével és a továbbadás felelősségével.
A nemzetközi és a honi kulturális életben hullámzásszerű trendek hatnak az egységesülés, a globalizáció
irányába, amit ma az internet is nagyban erősít. Amit
világzenének nevezünk, az mind abba az irányba mutat, hogy a különböző, színes és gazdag zenei hagyományokat egy általános masszában oldják föl – mindig
ugyanazzal a hangzásvilággal, ritmikával, látvánnyal és
hangtechnikával –, ahol a hagyományos zenék saját
esztétikai értéke elvész. Ez ma nagyon erős, a fiatalok
és a folknak nevezett műfaj körében hódító irányzat.

Richter Pál (forrás: mma.hu)
Egyébként úgy tűnik, hogy a táncházmozgalom maga
ezt már nem képes kezelni, ellensúlyozni, és újból felmutatni azt, amit indulásakor: az eredeti hangzás értékét, az autochton és autentikus népzene lebilincselő
esztétikáját.
Egyre inkább azt látjuk, hogy ma éppen az oktatás,
benne elöl járva a mi tanszékünk lehet az a mentsvár,
adatbank, génbank, amely bármikor szolgáltatni tudja
az eredeti, hagyományos előadói stílust, formákat és
repertoárt. Ez nem népzenecsendőrség vagy gondolatrendőrség, hiszen mindenki azt csinál, amit jónak
lát, és a fiatal zenészek próbálják csak ki magukat
önmegvalósításilag, de előbb-utóbb újból vissza akarnak majd térni a forrásokhoz.
F: A Nagyteremben megrendezésre kerülő, december
5-i jubileumi koncerten mire számíthatunk?
RP: A vezérfonal a Magyar Népzenei Antológia új, digitális kiadása, de a Kodály-év kapcsán az ő gyűjtéseiből
is megidézünk néhányat. Szeretnénk megemlékezni
két kollégánkról, akik már nincsenek köztünk, de kezdettől fogva oktattak nálunk egészen halálukig: Halmos Béláról és Kobzos Kiss Tamásról. Úgy szerkesztjük
a műsort, hogy minden szakirány bemutatkozhasson,
és ne csak jelenlegi diákjaink, hanem végzett hallgatók
és tanárok is fellépjenek.
Tari Dorottya – Lipták Dániel
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ELŐDEINK MÁSKÉPP
Novemberben van a Zeneakadémia születésnapja, ráadásul idén – bár májusban volt az évforduló – ünnepeljük a Liszt téri főépület megnyitásának 110. évfordulóját is. 1907 tavaszán nagyszabású, öt napig tartó
eseménysorozat keretein belül avatták fel az új zenepalotát. Az ünnepséghez kapcsolódó hangversenyeken a
Zeneakadémia növendékei és tanárai egyaránt felléptek, például az éppen 1907-ben tanári pályafutását kezdő
Bartók Béla vagy a korábban végzett hallgatók közül Dohnányi Ernő. A novemberi Elődeink másképp rovatból
kiderül, hogy ki volt az „első halandó”, aki az új épület koncerttermében zongorázhatott, továbbá az is, hogy a
sajtóorgánumok akkoriban hogyan vélekedtek az épületről és a Nagyterem akusztikájáról.
A zenei eseményekre reflektáló
híradások mellett többen méltatták néhány sorban az épület
szépségét is. A Népszava hasábjain megjelent anonim írás azonban ezzel ellentétes hangnemben
nyilatkozott a zenepalotáról, sőt
a Nagyterem akusztikáját is kifogásolta.
„[…] A pazar fénnyel kiállított épület legalább egy
időre meg fogja nyerni a
fényűzést szerető burzsoá közönség tetszését,
bár úgy használhatósági,
mint művészi szempontból sok kívánnivalót hagy hátra. […] Pompájával azonban legkevésbé áll arányban a beosztás és használhatóság helyessége. Az épület
főrésze, a nagy hangversenyterem, kellemes
külsejű, de már első pillanatra is föltűnően kicsi, és semmiképpen sem áll arányban
azzal a rengeteg orgonával, mely a terem
egyik oldalán terpeszkedik. Ha egyéb miatt
nem, már az anyagiakért sem lesz alkalmas
a terem nagy, zenekari hangversenyek rendezésére, mert 1100 ember – ennyi vendég
befogadására tervezték a termet – is csak
bajosan fér bele, és még így is 82 szék zsúfolódik egy sorban, megszakítás nélkül, amit
biztonsági szempontból föltétlenül kifogásolunk. (A Vigadóban 1300 hely van, s egy sorban legfeljebb 8 szék.) A terem akusztikája
sem egészen kifogástalan, bár mindenütt jól
hallani, de a hangok élesek, színtelenek, lágy
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Chelemen Paula karikatúrája
zsongásukat elveszítik, a magános rézfúvók
pedig határozottan kellemetlenül sivítanak.”
Egy további, a Pesti Hírlap hasábjain megjelent – szintén anonim – kritika csupán az utolsó bekezdésben, az
előző íráshoz képest némi óvatossággal érinti a Nagyterem akusztikájának kérdését.
„A terem akusztikájáról egyelőre nem nyilatkozunk; legföljebb néhány rövid megjegyzésre szorítkozunk. Az az impressziónk, mintha
ez a terem némileg rehabilitálná a Vigadó
hírhedt akusztikájú nagytermét; itt is tompítva halljuk a hegedűket és fafúvókat, ellenben
túlságosan nyersen az ércet. A zongora is –
még Bartók művészujjai alatt is – olyan nyers
és rideg hangúnak tetszett, hogy eleinte szinte idegessé tett. Ezen segíteni kell, mert lehet. Elvégre, hogy Richter mondását idézzük:

ELŐDEINK MÁSKÉPP
jó akusztikájú termet építeni bajos; de ha kész
a terem, akkor fokozatosan javítani lehet az
akusztikáját is.”
Ahogy az előző írásban is említették, Bartók Béla valóban zongorázott a megnyitó utáni első hangversenyen.
Édesanyjának írt levelében (1907. március) azonban
nemcsak erről, hanem az egész ünnepségsorozatról is
részletesen beszámolt.
„Azt az érdekes újságot írhatom most, hogy
én leszek az első halandó, aki az új Zeneakadémia nagytermében nyilvánosan fog zongorázni. Újabb megállapodás szerint az első
ünnepi hangversenyen (máj. 13-án), melyet
a »megdicsőült« mesterek emlékére fognak
megtartani (Liszt, Erkel, Volkmann, mint
olyanok, akik a Zeneakadémia tanárai voltak), nekem egy zongora-zenekari darabot
[Konzertstück, c-moll, op. 42] kell elzongoráznom Volkmanntól. Hálátlan feladat, de
megéri az »elsőség« elvitázhatatlan birtoklását. A II. hangverseny másnap délelőtt lesz,
a Zeneakadémia mostani tanáraival, mint
előadókkal vagy zeneszerzőkkel (innen én kimaradok); este a III. (Hubay–Popper és a Kemény–Schiffer kvartett-társaság Szendyvel
mint szólistával). Másnap a IV., mint a Zeneakadémia volt jeles növendékeinek bemutatkozása: én a suitemmel [op. 3, BB 39], Dohnányi vagy zongoraversenyével [e-moll, op. 5],
vagy pedig egy zenekari kompozícióval és egy
Beethoven-koncerttel, Geyer Stefi, Vecsey
[Ferenc], Takács baritonistánk s még egy
énekesnő. Végül 16-án a mostani növendékek hangversenye: a zeneakadémiai zenekar
néhány száma, egy hegedűs, egy énekes és
egy zongorista. Utóbbi Rosenfeld lesz, növendékem. – Dohnányi szerint valóságos cirkuszprodukció: »na alzo ta saucc hêr, taz kennen
vír; dí professzóren, daz dí gevézenen süler,
taz ti jecigen süler« [pozsonyi német tájszólásban: »Na nézz oda, ezt ismerjük; a tanárok,

a volt tanítványok, a jelenlegi tanítványok«].
Meghívják egész Európát, persze senki sem
fog eljönni. Annál nagyobb lesz a marakodás
Budapesten a meghívókért.”
Csak két nappal később – Bartók és Szendy Árpád után
–, de még dobogós helyen, harmadikként zongorázhatott Dohnányi Ernő az újonnan megnyitott zenepalota
nagytermében. Nem véletlen a Bartók által említett
„elsőség”, hiszen a Budapesti Hírlap 1907. május 16-i
száma csupán Thomán második nagyhírű növendékeként említi Dohnányit. Ennek alapján gyaníthatjuk,
hogy a cikk írója – noha nem mondta ki, de – Bartókra
célzott mint Thomán első számú nagyhírű növendékére.
„A negyedik szereplő Dohnányi Ernő volt.
Thomán Istvánnak, a nemrég visszavonult
professzornak ő a második nagyhírű növendéke, aki részt vesz a Zeneakadémia ünnepén.
Tegnap Bartók Bélát hallottuk, holnap pedig
Rozenfeld Aladár művészete fogja képviselni a mester kitűnő iskoláját. Dohnányi saját
zongoraversenyét [e-moll, op. 5] játszotta.
A komoly tudással fölépített és kidolgozott
mű Dohnányi ragyogó előadásában rendkívül
tetszett, és a fiatal művészt tapssal, virággal
es babérral halmozta el a közönség.”
Laskai Anna

Források:
ifj. Bartók Béla (szerk.): Bartók Béla családi levelei
(Budapest: Zeneműkiadó, 1981).
„A zeneakadémia új palotája”.
Népszava XXXV/114 (1907. május 14.), 7.
„A zeneakadémia új palotájának felavatása II”.
Pesti Hírlap XXIX/114 (1907. május 14.), 12.
„A Zeneakadémia ünnepe”.
Budapesti Hírlap XXVII/116 (1907. május 16.), 14.
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Aura piacevole
Az Aura Musicale és az Új Liszt Ferenc Kamarakórus (fotó: Zeneakadémia / Mudra László)
Október 3-án a Zeneakadémia Nagytermében J. S.
Bach négy művét szólaltatta meg a Máté Balázs vezette Aura Musicale kitűnő hangszeres és vokális
szólisták közreműködésével.
A programot az első csembalóverseny átirataként ismert d-moll hegedűverseny nyitotta, az est külföldi
sztárjának, Dmitrij Szinkovszkijnak szólójával. Elsőre
feltűnt az, ami az egész koncertre jellemző maradt:
mint szólista nem emelkedett ki feltűnően a zenekarból. Sem hangerőben, sem pedig hangszínben
nem ütött el jelentősen a tutti apparátus egyébként
nagyon egységes és letisztult hangzásképétől; inkább
annak részévé vált, intenzitását mégsem veszítette el.
A hangerő felső határa egyébként is elég korlátozott
volt, fortissimót soha nem ért el, a dinamikai árnyalás
a piano felé tolódott ki, ott viszont annál hatásosabban
érvényesült. Telitalálat volt az első tétel meghökkentően robbanékony karaktere, amely a gyors ritmusértékeknél valóságos húrtépéssé fajult. Ez helyenként keményen megfogott, sőt gikszeres hangokkal, eltúlzott
effektusokkal járt együtt, ami a hangerő korlátozottsá-
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gából adódó elfojtottságérzettel párosult. A második
tétel ezzel szemben lágy, csendesen melankolikus,
folytonos ívű előadásban szólalt meg, a szólóhegedű
burjánzó éneklésével. Erős akcentusaival és kirobbanó energiájával a harmadik tétel az elsőt idézte vissza,
annak jellegzetes hanghatásaival együtt. Az apró „hibák” azonban mit sem vontak le az előadás muzikalitásából és művészi értékéből. Szinkovszkij virtuozitása
nem káprázatosan csillogó és makulátlan, de magával
ragadó és életerővel teli. Ehhez járul megkapóan intenzív színpadi jelenléte, amely sem a ruganyos gyors
tételekben, sem az elmélyült lassúakban nem veszít
erejéből. Ha historikus előadásról beszélünk, akkor
ezt a kamarahangulatú, néhol kevésbé perfekcionista,
de nem kevésbé sodró és eleven kivitelezést is el kell
ismernünk.
A fuvolisták egyik legkedveltebb barokk repertoárdarabjaként számontartott h-moll szvitben – a hegedűversenyhez hasonlóan – a szólista Verena Fischer játéka többnyire teljesen beleolvadt a zenekari hangzásba.
Az egész művet visszafogott, kisimult hangvétellel és
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kissé statikus szépségű, de korántsem színtelen hangzással szólaltatták meg. A tempós, fürge, a cselló és a
bőgő rövid hangjainak hajtóerejére támaszkodó 4. tétel pezsdítette fel igazán az előadást. Az 5., Polonaise
tétel interpretációja volt talán a legmeglepőbb: az erősen széttagolt, tömbszerűen kezelt kíséret és a fuvolaszólam pontos ritmizációja robusztus jelleget kölcsönzött a főrésznek. A leghíresebb tétel, a záró Badinerie
nem okozott csalódást. Az előadók – nagyon helyesen
– nem futottak versenyt önmagukkal: olyan tempót
vettek, amely lehetővé tette a leírt nem kevés hangjegy hallható és értelmes kijátszását, az összbenyomás
mégis virtuóz maradt.
A 4. brandenburgi verseny kidolgozott és esztétikus
előadásakor zenekar és szólisták ismét a lehető legkedvezőbb egyensúlyban forrtak egybe. Szinkovszkij
játéka lazábbnak és nyíltabbnak tűnt, mint a hegedűverseny során, ugyanakkor megtartotta a kiugró hangindítások és a feltűnő agogikai fogások alkalmazását,
például a dallami csúcspontok megnyújtását.
A koncert második felében Bach egy világi kantátája, a
lipcsei egyetem egyik professzorának születésnapjára
írt Der zufriedengestellte Aeolus hangzott el. A zenekar
továbbra is hozta az első részben megszokott puha,
egységes és kellemes hangzást. Az Új Liszt Ferenc
Kamarakórus ehhez illeszkedve nagy átéléssel és telt
hangon szólaltatta meg a nyitó-, illetve a zárókórust.
Az énekes szólisták közül Megyesi Schwartz Lúcia és
Szigetvári Dávid kifejező érzelemteliségről tett tanúságot; megszólalásaikban a finom, kulturált éneklés

szép élményt nyújtó énekhanggal találkozott. Dominik
Wörner basszusa nem volt a szelek királyától elvárható zord, erőteljes fajtából való, ám gondtalanul vette
a koloratúrák akadályait. Különösen hatásosra sikerültek első áriájában a nevetést imitáló „a” hangzók.
Akit pedig a leginkább ki kell emelnünk: Pallas megszemélyesítője, Theodora Raftis. Nem elég édesen
csengő, szárnyaló, gazdag dinamikai árnyalatokra képes, tiszta és a felső regiszterekben fényesen kinyíló
szopránja, artikulációja és frazeálása mindig érthető
és ízléses, bőséges gesztikulációja nem természetellenes. A szöveg legapróbb részletekig átélt kifejezése
pedig a recitativókat az áriákkal egyenrangú zenei
élménnyé tette. Alapos, összeszedett, kamarazenei
szinten is magas színvonalú munka és összeérett
produkció: így foglalhatnánk össze az estét.
Molnár Fanni
2017. október 3., Zeneakadémia Nagyterem, Bach mindenkor. J. S. Bach: d-moll hegedűverseny, BWV 1052R;
2. h-moll zenekari szvit, BWV 1067; 4. G-dúr brandenburgi verseny, BWV 1049; Der zufriedengestellte
Aeolus – kantáta, BWV 205. Aura Musicale (művészeti vez.: Máté Balázs), Dmitrij Szinkovszkij (hegedű),
Verena Fischer (fuvola), Dozler Bettina és Prehoffer
Gábor (furulya), Theodora Raftis (szoprán, Pallas), Megyesi Schwartz Lúcia (alt, Pomona), Szigetvári Dávid
(tenor, Zephyrus), Dominik Wörner (basszus, Aeolus),
Új Liszt Ferenc Kamarakórus (karig.: Nemes László
Norbert)

„Mint a tömjén füstje”
Einojuhani Rautavaara (1928–2016) Vigília Keresztelő
Szent János ünnepére című darabja először hangzott
el Magyarországon 2017. október 7-én az Egyetemi
templomban, a Magyar Rádió Énekkarának előadásában. A kórus a közelmúltban elhunyt zeneszerző,
valamint a függetlenségét éppen száz éve, 1917-ben
kivívó Finnország előtt tisztelgett. Az a cappella mű az
ősbemutatón a liturgiába illesztve hangzott el a Hel-

sinki központjában álló Uspenski székesegyházban.
A koncertváltozat, amelyben a komponista a pap, a
diakónus és a felolvasó szerepét két szólista között
osztotta fel, csak 1996-ban látott napvilágot. A darab
a liturgia terminológiáját követő 34 rövid tételből áll,
amelyekben az állandó szövegek mellett a Keresztelő
Szent János ünnepére kijelölt szakaszok hangzanak
még el. Rautavaara Helsinki püspökének javaslatára
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A Magyar Rádió Énekkara (fotó: Zih Zsolt)
ősi, az ünnepi liturgiában használt bizánci dallamokat
is földolgozott, illetve ezek különleges, a finn egyházi gyakorlatban megőrzött változatait is beépítette
művébe.
A Vigília különlegessége, hogy egy számunkra ismeretlen világba emel minket a finn nyelvvel; ingaakkordjaival, kiemelt kvintmeneteivel pedig egyszerre
archaizáló és modern. A darab annak ellenére, hogy
a cappella szólal meg, szinte szimfonikus zenekari
hatásokat ér el. A zsoltárok bensőséges önreflexióival, a finom dinamikai árnyalásokkal és az egeket
magasztaló allelujákkal az ének, mint a jó illatú tömjén füstje árad, és a végső áldás már lélekemelően,
fortissimo csendül fel a kóruson.
Az előadók számára külön kihívás volt a görögkeleti
egyházban jellemző recitáló szövegismétlések sokasága, hiszen minden esetben a finn nyelv hangsúlyozását
kell követniük az egyébként egyenletes nyolcadokban
lejegyzett szólamoknak. A széles dinamikai skálán
mozgó vegyeskar még a nehezen intonálható tört akkordokat is ügyesen megvalósította (egy-két bizonytalan indítástól eltekintve). A vissza-visszatérő Herra
armahda (Uram, irgalmazz), a kezdeti halk morajlásból kiemelkedve szívbe markoló könyörgéssé tisztult.
Az ortodoxiában domináns férfikari hangzást, amelyet
a Rádiókórus is elért, szintén érdemes megemlíteni. A
tenor egységes, fényes hangzása és a nagy hangterjedelmet igénylő basszus szólam, amely még a kontra
b-ket is kellő intenzitással szólaltatta meg, külön ki-
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emelendő. A nőikar zenei anyaga szintén nagy precizitást igényelt, kiváltképp a szoprán szólamban, bár nekik az éteri magasságokban néha problémát okozott,
hogy az egységes szövegmondásra koncentráljanak.
A prédikátor, a diakónus és az előénekes szerepét két
finn szólista énekelte. Topi Lehtipuu (tenor) az első
perctől precízen, mégis muzikálisan, érzelmektől fűtve énekelte végig szerepét. Jyrki Korhonen (basszus)
ezzel szemben fokozatosan engedett fel, a kezdeti
matt hangzásból kitörve egy idő után már a magasabb
regiszterekben is csengett a hangja, mélységei pedig
átütően szólaltak meg. A két említett énekes mellett
a kórus szólistái is közreműködtek, akik szinte végig
magabiztosan, telt hangon interpretálták szólamukat
a kórus misztikus akkordjai felett.
Az előadói gárda magas szintű teljesítménye mellett
fontos megemlíteni, hogy Rautavaara viszonylagos
ismeretlensége, valamint a számunkra egzotikus
koloritnak számító bizánci hangzás miatt a darab
igazi zenei ínyencségnek számított.
Bőke Gabriella
2017. október 7., Egyetemi templom, Einojuhani
Rautavaara: Vigília, Magyar Rádió Énekkara, vez.
Pad Zoltán, szólisták: Topi Lehtipuu (tenor) és Jyrki
Korhonen (basszus), énekkari szólók: Patonai Katalin
(szoprán), Móré Gabriella (mezzoszoprán), Süveges
Katalin (alt) és Horváth Csaba (basszus)

KORTÁRS ZENE

Zeneszerzőverseny a Müpában
Idén ötödik alkalommal rendezték meg az UMZF (Új
Magyar Zenei Fórum) zeneszerzőversenyét. Október
9-én került sor a kamara-, 10-én a nagyzenekari kategória 4-4 versenydarabjának bemutatására, majd a
díjátadóra. Mind a kamara-, mind a nagyzenekari daraboknak valamilyen formában kapcsolódniuk kellett
Kodály Zoltán személyéhez, zeneszerzői munkásságához.

lusában, hangvételében idézte Kodály zenei világát,
filmzenei elemekkel vegyítve. Magda Dávid szintén
programzenei Egy leukémiás lány emlékére című művéhez egy Kodály által gyűjtött népdalt választott alapnak, mely a tétel során többször felhangzott, a végén
siratóként zárva le azt. A döntős darabokat mindkét
este az Óbudai Danubia Zenekar művészei adták elő
Hámori Máté vezényletével.

Horváth Balázs Plunderphonic intermezzi című darabjában a Háry János című daljáték Intermezzóját idézte, melyet elektronikus zenei technikákkal vegyített,
Tornyai Péter pedig Kodály Páva-variációit választotta
Chorus Sturnorum című darabjának alapjául. Tornyai
nem karaktervariációt írt: darabjának magját képezi a
népdal, melyet a seregélyek repülését idéző xenakisos
hangfelhővel kapcsol össze. Brandenburg Ádám programzenei ihletésű Prières nocturnes című darabja stí-

A zsűri a zenekari kategória 1. díját Tornyai Péternek,
a 2. díjat Horváth Balázsnak, a 3. díjat Brandenburg
Ádámnak ítélte oda. Az estén kiosztásra kerültek a kamarazenei kategória elismerései is: az 1. díjat Balogh
Máté, a 2. díjat Zámbó Jonatán, a 3. díjat Sándor László érdemelte ki. A döntőben emellett számos különdíjat is kiosztottak.
Takács Hajnalka

Kreatívan kapcsolódva
Október 4-én és 6-án az Operettszínház új játszóhelyén, a felújított Kálmán Imre Teátrumban játszották
Beischer-Matyó Tamás kamaraoperáját, a Kreatív
kapcsolatokat. A darab 2016-ban debütált a miskolci
Bartók Plusz Operafesztiválon, azóta pedig több alkalommal előadták ezen a kis színpaddal és hangtérrel rendelkező helyszínen is. A zenekar a pódium két
oldalán kapott helyet, ami megnehezítette a játékot
– ennek ellenére gyönyörű színeket hallottunk, a muzsikusok láthatóan élvezték a produkciót. Egy zavaró
jelenségre figyelhettünk csak fel: a nagy tutti állásoknál a terem mérete miatt a hangkép helyenként eltorzult és összemosódott, szerencsére azonban erre
ritkán került sor.

emberi kapcsolatok kiüresedéséről. A darab a komoly
téma ellenére végig humoros, időnként pedig szemtelenül odaszúr egy-egy társadalmi rétegnek. Az énekesek színpadi játéka (ami szerencsére egyre nagyobb
hangsúlyt kap az operaszínpadokon is) kiváló, élvezet
volt nézni belső konfliktusaik pontos megjelenítését.

A szerző elmondása szerint a darab – műfaját tekintve
– az opera, az operett és a musical közé pozicionálható.
Ez ugyan egy széles skálájú stíluskavalkádot jelent,
azonban a zenei szövet ennek ellenére végig egységes
marad. A történet négy emberről szól, rajtuk keresztül pedig a XXI. század egyik égető problémájáról: az

2017. október 4. és 6., Budapesti Operettszínház, Kálmán Imre Teátrum, Beischer-Matyó Tamás: Kreatív
kapcsolatok; énekesnő: Lukács Anita, üzletasszony:
Frankó Tünde, fotós: Ludovik Kendi, programozó:
László Boldizsár; szöveg: Mechler Anna, rendezte:
Székely Kriszta, zenei vezető: Dubóczky Gergely.

Összességében egy nagyon jó színházi előadást láttam. Fontosnak és előremutatónak tartom, hogy egy
ilyen méretű és presztízsű színház bevállal egy kortárs
produkciót. Reméljük, a jövőben sokkal több hasonló
kezdeményezést láthatunk más zenés színházakban is.
Gulyás Gergely
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Bartók Radnóti fényében
Beszámoló Bálint András és Fülei Balázs Viva Bartók! című levélkoncertjéről

Fotó: Radnóti Színház / Brozsek Niki
Nemrég egy nagyon különleges előadás premierjének
lehettem szem- és fültanúja. A Radnóti Színház adott
otthont a Viva Bartók! címet viselő zenei-irodalmi
estnek (levélkoncertnek), melyet Galgóczy Judit rendezésében és Bálint András, illetve Fülei Balázs közreműködésével élvezhettünk. Az alapkoncepció egyfelől
nem tűnt szokatlannak, hiszen nem ez lenne az első
alkalom, hogy színházi előadás keretein belül valamely
nagy előd leveleiből válogatva állítsanak össze egy előadást (Bálint Andrástól meg főleg nem áll távol ez a
műfaj), de az már jóval ritkábban fordul elő, hogy a
színpadra zongorát is beállítanak. Adott tehát Bartók,
egy zongorista, egy színész és egy színpad zongorával
és két zongoraszékkel.
Galgóczy Judit azt írja a műsorfüzetben, hogy mi is –
olasz mintára – kiálthatnánk, hogy „Viva Bartók!” (bár
a „Viva Verdi” szlogen kevésbé szólt Verdi művésze-
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tének, mint az adott politikai helyzetnek), azonban ő
mégsem kiáltja, csupán mondja a kérdéses kifejezést.
Felmerülhet, hogy vajon a megnyilatkozás ilyen jellegű
különbsége feltétlen csökkenti-e az éljenezni kívánt
személy értékeit. Az előadás ismeretében erre nemmel válaszolnék. Sőt! Talán a harsány tetszésnyilvánítás helyett többet is jelenthet egy halk, de határozott
„Viva Bartók!”. Az előadás megalkotói ugyanis a lehető
legnagyobb tisztelettel közeledtek Bartók Béla személyéhez, munkásságához és személyes leveleihez.
Magamat valamiféle zenészpalántának tartva óhatatlanul a zenét kapcsolom Bartókhoz elsősorban (valószínűleg nem vagyok ezzel egyedül), de az előadás
nagy érdeme, hogy saját véleményemet is megkérdőjelezhetem e tekintetben. A levélrészleteken keresztül
ugyanis Bartók új arcát ismerhetjük meg. Ugyanakkor
rögtön felül is kell írnom előző mondatomat, hiszen

ESSZÉ
Bartók mint levélíró nem különbözik a zenész Bartóktól. Egy és ugyanazon személyről van szó. És talán ez
az, amit az előadás nagyon jól megfogott. A két fellépő nem két külön világot mutatott be: a levelek és
az elhangzott zenei részletek kiegészítették egymást.
A zene magyarázta a prózát és a próza magyarázta a
zenét. Az embert jelenítette meg előttünk, szemben
az ünnepelt zeneszerzővel, a sokak számára nehezen
érthető zenei nyelvet használó komponistával. Természetesen ebből a rendező, illetve a fellépők érdeme
is kitűnik, hiszen rendkívüli érzékenységgel követték
egymást a levélrészletek és a zeneművek. Az egység
még egyértelműbbé vált akkor, amikor az előadás
előrehaladtával a két fellépő nem egymás után, hanem egymással párhuzamosan nyilvánult meg, így
téve teljessé azt az összhangot, ami az elejétől kezdve
bele volt kódolva az előadásba.
Különleges műfaj egyébként az ilyen jellegű irodalmi
est. Hiszen mi alapján dönti el az előadóművész vagy
rendező, hogy a zeneszerző mely leveleiből, műveiből
válogasson? Milyen koncepció szerint illessze egymás
után az irományokat? Időrendben, figyelembe véve az
egyén változásait, vagy pont figyelmen kívül hagyva
azokat, csupán a rendezői koncepcióra koncentrálva?
Esetleg igyekszik a kettőt összeegyeztetni? Arról nem
is beszélve, hogy jelen esetben a prózai részletek a
zenei szakaszokkal együtt alkották az előadást. A sor
tehát folytatódhat: Mi alapján választ a rendező vagy
a zongorista a jelentős életműből? Mennyire befolyásolja egymást a kiválasztott próza és a zene? Lehet-e
egymástól függetlenül tekinteni a két eltérő műfajra?
A gondosan kidolgozott koncepció soha nem tudja
ugyanazt adni a befogadónak, mint amit ad az előadás
létrehozóinak, de az egész produkciót áthatja a rendezői és előadói hozzáállás. Természetesen jelen esetben nem tartottam attól, hogy valamiféle rendezői
fejetlenségnek leszek a tanúja, de még így is megütött
az a hihetetlen erő, ahogy a prózai részek és a Bartókművek összekapcsolódtak. A felolvasott szövegek igen
változatosan voltak összeállítva, hol az aggódó apa,
hol a kissé talán már arrogánsan utasítgató, mindenre
kínosan ügyelő férj, hol a tanár vagy éppen az ünne-

pelt művész jelent meg. Az elhangzó zenei részletek
ennek megfelelően néha tanítottak, néha illusztráltak,
néha gúnyolódtak: ahogy éppen megkívánta a szöveg.
Érdekes volt, hogy a levélrészletek elhangzása hogyan
befolyásolta a hozzáállásomat az utána felcsendülő
zenéhez. Lázasan kerestem ugyanis a levélben megjelenő érzelmeket, gondolatokat a felhangzó részletekben. Azt éreztem (és érzem most is), hogy sokszor meg
is találtam. Ez minden bizonnyal az előadás hatása,
ugyanakkor nem tudom, mennyire jelenti azt, hogy tágasabb lett a Bartók-életműről a tudásom: mégiscsak
önkényesen összeválogatott részletek irányítottak.
Végső soron azonban csak arra a felismerésre juthatunk, hogy nem létezik objektív befogadás, legyen szó
akár levélrészletekről, akár zenéről. Egy ilyen jellegű
est adhat egy képet, szemléletmódot, amit vagy elfogadunk, vagy nem, de valójában nem tudja (és valószínűleg nem is akarja) megmutatni, hogyan kell Bartókot befogadni. Segítséget viszont nyújthat, például
azáltal, hogy felismerjük: a levélíró és a zeneszerző
ugyanaz az ember, még akkor is, ha különböző formában nyilvánul meg.
Tehát kinek ajánlanám az előadást? Ajánlanám annak
a szülőnek, aki csak az iskolai kóruselőadások repertoárjából ismeri Bartók nevét, és erős fenntartásokkal
gondol rá. Számára talán nagyon is új kép jelenne meg
a zeneszerzőről, mint érző lényről, gondolkodó értelmiségiről, kedves családapáról. Ajánlanám továbbá
annak a zongoristapalántának is, aki alsós korában
eldöntötte, hogy nem szereti a zeneszerző műveit,
mert túl fiatal volt ahhoz, hogy értékelje a darabokat.
Annak is ajánlanám, aki rajongó lévén már az összes
fellelhető Bartók-levelet ismeri. Számára egy újabb
olvasati lehetőség nyílhat meg a szöveg és a zene
együttes megjelenésével. Végül pedig természetesen
ajánlanám annak a zeneakadémistának, aki bővítené
tudását Bartókról, és rászánna értékes, gyakorlásra
szánt idejéből egypár órát arra, hogy ezt kiváló művészek közvetítésével tegye meg egy nagyszerű előadás
keretein belül.
Ádány Rebeka
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UTAK, ÉLMÉNYEK

Luther közelében
A tavaszi félévet a németországi Detmoldban töltöttem az Erasmus-program keretében. Azért erre
a kisvárosra esett a választásom, mert evangélikus
egyházzenészként fontosnak tartom, hogy a német
kultúrával élő kapcsolatba kerüljek, és a német egyházzenét testközelből, német professzoroktól is tanulhassam az itthoni tanáraim mellett.
Detmold Németország északnyugati részén található, Hannover és Dortmund között félúton. Nagyjából
73 000 fő lakik itt, nagyon sok a külföldi. Jó néhány
magyar diák tanul a zeneművészeti egyetemen, főként
oboisták, fuvolisták és csellisták. Egyik régi barátnőm
is Detmoldban jár gordonka szakra, többek között ez is
arra ösztönzött, hogy ide jöjjek tanulni. Az egyetemen
a magyarok mellett sok olasz, szerb, francia és más
nemzetiségű diák is tanul.
Detmoldtól nem messze, Herfordban működik egy
egyházzenei főiskola kifejezetten evangélikusok számára. Ez az intézmény sok itthon végzett evangélikus
egyházzenész célpontja, többek között a gyakorlati
oktatás súlya és színvonala miatt. Az előző években
már jártam Herfordban, illetve az egyik barátom már
harmadik éve tanul ott. Sajnos a Zeneakadémia egyelőre nem létesített Erasmus-kapcsolatot ezzel az
egyetemmel.
Már zeneakadémiai tanulmányaim kezdetén érdekelt
az Erasmus-program, mindig is vágytam rá, hogy egyszer részt vehessek benne. Mivel az egyházzene szakon elég sok olyan elméleti tárgyat oktatnak, amelyet
külfödön nem, ezért a mesterképzés alatt döntöttem
úgy, hogy pályázom.
Három és fél hónapot töltöttem kint április elejétől
július közepéig. Az itthoni mennyiséghez képest kint
nagyon kevés órám volt, így a napi többórányi gyakorlás mellett jutott időm a főzésre és a sportolásra is.
A vezényléstechnika, orgona és ének mellett tanultam
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zenekari vezénylést is: Louis Spohr Die letzten Dinge
című oratóriumát vettük végig, majd a szemeszter végi
vizsgakoncerten mindenki elvezényelt belőle egy-egy
tételt. A darab betanítása során több héten át dolgozhattunk az iskola hangszereseiből álló nagyzenekarral,
szólistákkal és kórussal.
Az egyházzenészek itt együtt tanulják a karvezetést a
zenekari és kórusvezénylés főtárgyasokkal. Rendkívül
jól olvasnak partitúrát, minden egyes kóruspróbán
egy-egy hallgató a korrepetitor. A közös munkát a
karvezetőtanár felveszi egy kamerával, és csöndben
figyeli a próbafolyamatot. Természetesen, hogyha a
vezénylőnek bármilyen kérdése van, arra készséggel
válaszol, hogyha nehézségbe ütközik, segít neki.
A kötelező zongora követelményei is jóval magasabbak, mint itthon: igen komoly műsort kell eljátszaniuk
az egyházzenészeknek a BA képzés végén. Hogyha ez
nem sikerül, vizsgát kell ismételniük a következő évben, és nem léphetnek magasabb évfolyamba.
A könyvtáruk igen felszerelt, nagyon tetszett például,
hogy teljesen önkiszolgáló módon működik. Nem volt
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A Detmoldi Zeneművészeti Főiskola (forrás: hfm-detmold.de)
egyszerű kiismerni a rendszert, de nagyon segítőkész
volt mindenki, és hamar beletanultam. Egy darab kártyát használnak mindenre, ami egyben a diákigazolvány is. Ha erre pénzt töltesz, fizethetsz vele a menzán, fénymásolhatsz vele, illetve a teremfoglaláshoz is
használhatod.
Kinntartózkodásom alatt inkább angolul beszéltem,
mert németül nem tanultam korábban. Az iskola viszont heti kétszer másfél órás német kurzust biztosít
a külföldieknek A1–C1-es szintig. Akik itt kezdik meg
BA tanulmányaikat, minden szemeszterben vizsgát kell
tenniük, és elvárják, hogy a diploma megszerzéséig
B2-es szintre jussanak. Azonban az angollal is remekül
el lehet lenni, a tanárok többsége jól beszéli, és nem
jön zavarba, ha idegen nyelven kell tanítania.
A Die Burse diákszálláson laktam, ahol havi 195 euróért béreltem szobát, melyhez külön fürdőszoba is
tartozott. Minden hónapra készült egy beosztás, hogy
az adott napon ki takarítja ki a közös konyhát. Aki ezt
nem végezte el, annak komoly összeget kellett fizetnie
a mulasztásáért.

Az Erasmus-ösztöndíj miatt eleinte aggódtam, de mivel sikerült olcsó szállást találnom, nagyjából meg tudtam élni belőle. Rengeteg kiegészítő pályázatot lehet
találni, annak, aki elnyeri a külföldi tanulási lehetőséget, érdemes ezeket is beadnia. Emellett a fapados
légitársaságok járatai között akad néhány igen kedvező
árú, a hazaútra szóló jegyemet például 9,99 euróért
vásároltam.
Mindenkinek ajánlom, aki gondolkodik rajta, hogy
pályázzon Erasmus-ösztöndíjra. Szerintem nagyon jó,
ha látjuk, a világ más helyein hogyan működik a zenei élet. Addig kell ezeket a lehetőségeket kihasználni és tapasztalatokat gyűjteni, amíg fiatalok vagyunk.
Máshol sincsen kolbászból a kerítés, de legalább ezt
az illúziót is lerombolhatjuk, hogyha belevágunk.
Szerintem csak profitálni lehet a kint töltött hónapokból. Nekem nagyon jót tett, hogy kiszálltam a mókuskerékből, és csak a gyakorlásra, fejlődésre koncentráltam ezekben a hónapokban. Úgy érzem, ez olyan
luxus, amit Budapesten az ember sajnos nem engedhet meg magának.
Hacknauer Bettina
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