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SZENÁTUS

Színtiszta protokoll
Úgy tűnik, nemcsak a közösségi oldalakon, hanem az egyetem aktuális ügyeiben is afféle „száraz novembert”
könyvelhetünk el. A novemberi szenátusi ülésen ugyanis nem került tárgyalásra fontosabb ügy vagy felvetés.
Így azon olvasó, aki unalmában elfelejti átlapozni rovatomat, ezúttal aligha számíthat épületrengető hírekre.
Hétből hat napirendi pont csupán szabályzatfrissítéseket vezetett föl, melyek egy-egy bólintással (hivatalos
kifejezéssel élve egyhangú szavazással) elfogadásra
kerültek. A lista maga egyébként igen hosszú: módosult ugyanis a Szervezeti és Működési Szabályzat
(SZMSZ), a Foglalkoztatási Követelményrendszer
(FKR), a Hallgatói Követelményrendszer (HKR), a Rezidensszabályzat, illetve a Bartók Béla Konzervatórium
Alapító Oklevele is. Továbbá hatályon kívül helyezték a
korábbi Gazdálkodási Szabályzatot, melyet az új dokumentum érvénybelépése indokolt.
A HÖK ezúttal két pontban volt érintett: az önkormányzattal való kapcsolattartók listája a jogi igazgató

személyével bővült, illetve összevonták a tudományos
(művészeti) és a közéleti ösztöndíj keretösszegét.
Ez pénzbeli változást nem jelent, csupán a HÖK munkáját könnyíti meg, ami reményeink szerint gyorsabb
ösztöndíjutalást eredményez majd.
Túl az unalmas procedúrákon, sokak által várt örömhír
lehet Barta János érkezése, aki egyetemünk informatikai káoszán próbál majd úrrá lenni. (Keserves irónia,
hogy mindez a Neptun bevezetése érdekében szükséges.) Reménykedjünk, hogy munkássága segíti majd a
hallgatói ügyintézést – vagy legalább az elektronikus
felületek kezelhetőségét.
Bokor Lilla
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HÍREK, ESEMÉNYEK
Meghirdették a III. Nemzetközi Marton Éva Énekversenyt
A Zeneakadémia harmadik alkalommal hirdette meg a

Peter Mario Katona, a londoni Royal Opera House

Nemzetközi Marton Éva Énekversenyt, amelyre 2018.
március 14-ig jelentkezhetnek 18–32 éves női, valamint 18–35 év közötti férfi énekesek. Csonka András
programigazgató a sajtótájékoztatón elmondta, hogy
az elő- és középdöntőket a Solti Teremben rendezik,
a 2018. szeptember 10. és 16. között zajló nyilvános
döntők és a gála helyszíne pedig újra a Zeneakadémia
Nagyterme lesz. A döntőkben és a gálán a Magyar
Állami Operaház Zenekara játszik majd Kocsár Balázs
vezényletével – mondta el Marton Éva operaénekes,
a verseny alapítója.

intendánsa, Miguel Lerín, az európai operaélet egyik
legbefolyásosabb menedzsere, Anatoli Goussev, a
Scuola Internazionale Musicale di Milano professzora,
Teimuraz Gugushvili, a Tbiliszi Állami Konzervatórium
professzora, Vittorio Terranova, a Ferruccio Tagliavini
Nemzetközi Operaverseny művészeti vezetője, Eva
Wagner-Pasquier, a Bayreuthi Ünnepi Játékok korábbi igazgatója, magyar részről pedig Meláth Andrea, a
Zeneakadémia Ének Tanszékének vezetője és Ókovács
Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

A 15 ezer eurós Nagydíj mellett az első helyezett 12
ezer, a második 9 ezer, a harmadik 6 ezer euró díjazásban részesül. A Magyar Művészeti Akadémia 8 ezer
eurós különdíjat ajánlott fel. A díjak között szerepel
továbbá a Zeneakadémia Alapítvány díja, koncertfelkérések és ösztöndíjak is.
A Marton Éva vezette zsűribe az operavilág olyan magyar és nemzetközi kiválóságai kaptak meghívást, mint

Zeneszerzőverseny az
Arany János-emlékév alkalmából
A Zeneakadémia az Arany János Emlékbizottság támogatásával versenyt hirdet új, a költő és író munkáinak felhasználásával készülő zeneművek alkotására.
A pályázatra olyan zongora- vagy vonószenekari kíséretes dalokat vagy dalciklusokat várnak, amelyek
Arany János szövegeit használják fel, magyar nyelven.
Az alkotások minimális időtartamát nem szabták meg,
de maximum tizenöt percesek lehetnek. A versenyre korhatár nélkül, egyszerre több munkával is lehet
pályázni. A dobogós műveket kétszázezer forinttól
egymillió forintig terjedő pénzösszeggel díjazzák.
A beadási határidő 2018. január 5. éjfél.
Forrás: lfze.hu
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A négyfordulós verseny online előválogatójába egy
barokk és egy más korszakból származó, szabadon
választott áriát kérnek. Az őszi fordulókba továbbjutó
versenyzők egy Liszt-dal és hét ária előadásával állnak
a zsűri elé. A darabokat kívülről, eredeti hangnemben,
eredeti nyelven és teljes verzióban kell előadni. A versenyt élő internetes közvetítésen követhetik majd az
érdeklődők.
Forrás: martoncompetition.hu

ECHO Klassik díjat vett át Boldoczki Gábor
Rangos német komolyzenei díjat kapott Boldoczki Gábor, az egyetem Fúvós Tanszékének tanára. A trombitaművész Oriental Trumpet Concertos című lemezéért
vehette át az ECHO Klassik díjat hangszeres szólisták
kategóriában október 29-én, Hamburgban. A díjnyertes albumon hallható többek között Krzysztof Penderecki és Fazıl Say egy-egy trombitaversenye, amelyet
a két szerző a művész számára komponált. A német
Zeneipari Szövetség (Bundesverband Musikindustrie)
kulturális intézete, a Deutsche Phono-Akademie huszonkét kategóriában ötvennégy zenésznek, énekesnek, karmesternek, zenekarnak és zenei kiadónak
ítélte oda díjait. Az idei győztesek sorában Boldoczki
Gábor mellett olyan művészek kapták az ECHO Klassik
díjat, mint Joyce DiDonato, Matthias Goerne, Jonas
Kaufmann, Kent Nagano, Fazıl Say és Ian Bostridge.
Forrás: lfze.hu, fidelio.hu

HÍREK, ESEMÉNYEK
Virágh András Gábor kapta az Istvánffy Benedek-díjat

Virágh András Gábor (fotó: Sebestyén Zoltán)
A Magyar Zeneszerzők Egyesülete tizenhetedik alkalommal ítélte oda az Istvánffy Benedek zeneszerzőről
elnevezett díjat, amit évente egy negyvenedik életévét
még be nem töltött alkotó kaphat a megelőző évben
bemutatott zeneműveinek egyikéért. Idén Virágh
András Gábor Sinfonietta című zenekari kompozíciója
nyerte el az elismerést, amit Hollós Máté, a Magyar
Zeneszerzők Egyesületének elnöke, valamint a díjazott
egykori tanára, Fekete Gyula, a Magyar Zeneművészeti

Társaság elnöke nyújtott át a jubileumát ünneplő Mini
Fesztivál október 12-i hangversenyén. Virágh András
Gábor, a friss Erkel-díjas zeneszerző, orgonaművész,
a Zeneakadémia tanára második alkalommal vehette
át az Istvánffy Benedek-díjat, 2015-ben ugyanis már
Femme Fatale című operáját is díjazták.
Forrás: lfze.hu

Oláh Krisztián kapta az Orszáczky-díjat
A Magyar Zeneszerzők Egyesülete hét éve – az Istvánffy
Benedek-díj párjául – létesítette a jazz-, illetve igényes
könnyűzenei műfajokban alkotó szerzők jutalmazására
az Orszáczky Miklósról elnevezett díjat. Akárcsak az
Istvánffy Benedek-díj esetében, itt is a negyvenedik
életévüket még be nem töltött zeneszerzők pályázhatnak az előző évben bemutatott alkotásukkal. Az egyesület elnöksége idén Oláh Krisztián jazz-zongora szakos hallgató Szvit kamarazenekarra és jazztrióra című
kompozíciójának ítélte a díjat, amelyet Binder Károly,

Oláh Krisztián
a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnökségi tagja
adott át a Magvető Kiadó székházában tartott november 6-i hangversenyen.
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A ZENÉN TÚL
A téli ünnepek, a szünet és az annak árnyékában ravaszul meglapuló vizsgaidőszak hónapjaiban aligha
akad ideje unatkozni a mindenkori zeneakadémistának. Abigéllel mégis úgy gondoltuk, hogy a félév utolsó
lapszámában hasznos lehet egy kis „hamuban sült kultúrpogácsa”. Következzék néhány izgalmas program,
amelyből akár karácsonyi ajándékötlet is lehet.

Folyamatos emlékezet
A magyar fotográfia legendás
alakját ünnepli az év utolsó hónapjaiban Budapest. A kolozsvári születésű Korniss Péter 80.
születésnapja alkalmából két
nagyszabású kiállítás tárja az
érdeklődők elé a fotóművész ötvenéves munkásságát. Korniss
hírnevét elsősorban dokumentarista fotósként alapozta meg,
Korniss Péter: Navaho lány (forrás: varfok-galeria.hu)
munkáinak visszatérő témája a
kelet-európai paraszti életforma
amely egy ingázó vendégmunkás sorsát követte nyoés kultúra. Emellett a világ legkülönbözőbb tájain kémon, illetve a globalizáció egyre nagyobb térhódítását
szített sorozatokat, például Észak- és Dél-Amerikában,
és mindennapjainkban elfoglalt helyét kutató alkotáJemenben vagy Szibériában. Alkotásait tizenhat ország
sokig. A Várfok Galériában nyílt kiállítás külön érdemúzeumaiban és galériáiban állították ki, munkássákessége, hogy az életmű bemutatása mellett olyan
gáért Nemzet Művésze díjat és Joseph Pulitzer-emlékritkaságokat is felvonultat, amelyeket a közönség csak
díjat kapott, 1999-ben pedig ő lett az első Kossuth-díjkevéssé ismer vagy még sosem látott. Ilyen például a
jal kitüntetett fotóművész.
1970-es években készített, indiánrezervátumot megörökítő sorozat. A történetekké összefésült képsorok
A Magyar Nemzeti Galéria kiállítása kronologikusan
az életmű személyes oldalát tárják az érdeklődők elé.
mutatja be Korniss Péter különböző alkotóperiódusaMindkét kiállítás január 7-ig tekinthető meg.
it, az 1960-as évek hagyományos, paraszti világának
életképeitől indulva a tíz éven át készített sorozatáig,

Kalandárium
A Kalandárium 2018 egy nem mindennapi irodalmi projekt, három izgalmas művészegyéniség közös
munkája. Várkonyi Judit színházi sajtós és négy operai
vonatkozású portrékönyv szerzője. Barátai szórakoztatására kezdett néhány éve tíz másodperces novellákat
írni. Alkotásai annyira sikeresnek bizonyultak, hogy kis
időn belül közismert irodalmi folyóiratok hasábjain
is felbukkantak. Horgas Péter látványtervező és kulturális menedzser fantáziájában ezek a novellák egy

illusztrált határidőnaplóba rendezve jelentek meg,
amely szórakoztató, inspiráló és hasznos társ lehet
mindennapjainkban. Az élmény fokozása érdekében
Török Eszter audiovizuális tervezőművész és számítógépes grafikus kiszínezhető illusztrációkat is készített a
kötet lapjaira. A bemutatóra december 7-én kerül sor
az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont épületében.
Lakatos Zsuzsa
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A ZENÉN TÚL

Kalandárium 2018 (forrás: esernyos.hu)

„Üres, fehér papír”

Az ördög a részletekben rejlik

Szenteczki Zita bábrendező és Juhász András
intermédia-művész közös munkájaként üdvözölheti
a közönség Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Per-

Denis Diderot-t, a 18. század francia filozófusát, enciklopédistáját kora hírnökévé tette egyik legismertebb,
Az apáca című alkotása. A történet egy tizenhat éves

zsiából című kisregényének színpadi adaptációját
decemberben, a Trafó Nagytermében. Az előadás
különlegessége, hogy az alkotók a DoN’t Eat Group
saját fejlesztésű vetítőrendszerével jelenítik meg azt a
delíriumos látomásokban, víziókban gazdag állapotot,
mely képzelet és valóság, álom és ébrenlét határán
egyensúlyoz. Ez a lélekállapot jellemzi a regény hősét
is, egy alkotói válsággal küzdő írót, aki szorongásai és
önpusztító tevékenységei következtében a szürrealitás
rabjává válik. Szenteczki és Juhász közös produkciója
ígéretes kísérletet tesz a színházi és a filmes eszközök egyidejű használatára, valamint a konvencionális műfajhatárok elmosására. A színészek, táncosok,
performanszművészek, operatőrök és zenészek többfunkciós színpadi jelenléte hasonlóképpen izgalmas
vállalkozás: minden szereplő egyszerre írja, rendezi
és játssza az előadást. Az ősbemutatóra december
13-án kerül sor.

fiatal lány sorsát helyezi a középpontba, akit akarata
ellenére kolostorba kényszerít a családja. A lány józan gondolkodásmódja minden erejével lázad az élet
alaptörvényeit elutasító és megcsúfoló rabság ellen,
szabadságvágya azonban egyre mélyebb börtönökbe
veti. A jól felépített, izgalmas cselekmény, a hiteles
és árnyalt jellemrajzok mellett a regény tükrözi kora
felvilágosult perspektíváját is. Mai napig megőrizte
mondanivalója súlyát, aktuális a jelen problémáinak
feltérképezésében is, így a Trafó közönségének garantáltan színvonalas élményt fog nyújtani a színpadi verzió decemberi bemutatója. Ördög Tamás rendező és a
Dollár Papa Gyermekei mellett olyan alkotóművészek
vesznek részt a produkció megvalósításában, mint
Dargay Marcell zeneszerző, Dévényi Dalma és Kiss
Tibor jelmeztervezők, valamint Balogh Balázs vizuális
dramaturg. A bemutatóra december 16-án kerül sor a
Trafó Nagytermében.
Varga Abigél
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JAZZ

Generációk – 1. rész
Ebben a sorozatban a magyar jazzélet különböző, már igen jól vagy még nem kellően ismert egyéniségeivel,
illetve formációival foglalkozunk majd abból a célból, hogy jeles muzsikusaink és pedagógusaink felé tiszteletet tanúsítsunk, az Akadémián éppen végző vagy már végzett – más néven „érkező” – tehetségeinket pedig
lehetőség szerint bemutassuk. A Generációk nyitányában elsőként az utóbbi csoportból szemezgetünk.
ta-zeneszerző is a Jazz Tanszéken tanult, Földesi Attila
dobos pedig a Kőbányai Zenei
Studióban végezte tanulmányait. A csapat erős egyéniségek és a legkülönfélébb zenei
stílusirányzatok találkozása,
mely fúzió eredménye egy eddig nem hallott, kreatív és ízléses produkció. Repertoárjukban jazz-standardek és kvázi
popszámok is helyet kapnak,
Cymbal Rush (fotó: Somossy Olivér)
így igen széles közönséget szólít meg a formáció. Érdemes
A Raboczki Quartet két éve alakult, s azóta folyamanyitott szemmel és füllel járni Budapest klubjaiban,
tosan gravitált egy sajátos, friss megszólalás felé. A
mert a csapat rendszeres fellépője a pesti éjszakáRaboczki Balázs szaxofonista által összeválogatott
nak, tagjai pedig a Cymbalon kívül olyan zenekarokcsoport ritmusszekciójában Wolford Benjámin felel a
ban is megjelennek, mint a Tárkány Művek, a Crème
billentésért, Mihalovics Dávid a mélyekért, Kiss Tamás
de la Pop vagy a Maszkura és a tücsökraj. Legközepedig dobjátékával járul hozzá az időközben a postlebb december 23-án, a hegyvidéki adventi vásáron
bop irányába burjánzó összhatáshoz. A kifinomult
hallhatjuk őket Budapesten.
jazzízlés és kommunikáció minden tag számára adott,
a 2017-ben „Az év fiatal jazz-zenésze“ címmel kitüntePázmándi Gergely
tett Balázs pedig nem sajnálja az időt a műhelymunkára. A közönség maga is megízlelheti ennek eredméKoncertajánló
nyét január 22-én a Budapest Jazz Clubban. A jammel
egybekötött koncerten inspiráló, ihletett muzsikálást
December 17. – Müpa, Fesztivál Színház – Borbély
hallhatunk majd, érdemes betekinteni a következő geMihály Polygon & Dan Berglund: Borbély Mihály
neráció munkájába (is).
Kossuth-díjas szaxofonista (és szinte minden egyéb fúKövetkező fogásunk egy igazi ínyencség a magyar jazz
és underground fiataljainak terítékén. A Cymbal Rush
munkásságát nehéz lenne egy stílusfogalommal illetni, és valószínűleg felesleges is. A zenekar valamen�nyi tagja képzett jazzmuzsikus: Kész Petra énekes,
Kiss Diána basszusgitáros és Vikukel Dániel zongoris-
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vós hangszer mestere) a Polygonnal és Dan Berglund
svéd nagybőgőssel, erősen ajánlott koncert.
December 21. – Opus Jazz Club – Dresch Quartet: az
Opusban ez lesz az ezredik megrendezett koncert,
millenniumi esemény a magyar jazz egyik ősatyjának
zenekarával.

NÉPZENE
Kobozreneszánsz, kobozbarokk
„Szóval ez a koboz?” – kérdez vissza majd’ mindenki,
aki először látja. A szó ismerős, de a hangszer valahol a
magyar világ peremén táncol. Még a népzenészcéhben
sem egységes a megítélése, sőt jó ideje az egyik leghálásabb vitatéma. Pedig egyre többen vannak, akik első
hallásra beleszeretnek – talán a zsongás teszi, amelyben olyan sejtelmesen olvad egybe dallam és kíséret,
cikázás és állandóság. Szlama László, a Népzene Tanszék neveltje és oktatója novemberi koncertjén arra
vállalkozott, hogy hangszerét hagyományos használatától valamelyest eloldva, a mai zene adekvát és sokszínű eszközeként mutassa be. Nem ő az első kobzos,
aki ezzel az igénnyel lép színpadra, de útkeresésének
őszintesége, szenvedélyessége, technikai felkészültsége kétségtelen. Bátran, olykor gátlástalanul kísérletezik, de elkerüli az úgynevezett world music széles útját,
ahol a zenecsinálás egyetlen receptje: egyik stílust keverni a másikkal. Az viszont már kérdés lehet, hogy a
vele felvonuló számos formáció mindegyike a kitűzött
nemes cél felé visz-e, s így mindegyiknek itt volt-e a
helye. Hogy melyik engedi szóhoz jutni, értékké válni a
koboz sajátosságait legalább annyira, mint a hagyományos hegedű-koboz kettős. Hogy a gyökereket megidéző moldvai táncszámot érdemes volt-e az esztrád felé
elvinni. Hogy az új, saját zenei stílus megteremtését
melyik csapat bírja ötlettel is, ízléssel is, szaktudással
is. A Boró–Szlama-duó és a Kobzart muzsikája, meg a

Szlama László (fotó: Perger László)
záró szóló mindenképp kiállta a próbát, s a népzenei
alapú kortárs muzsika legszebb példáit mutatta, csiszolt, magabiztos előadással. Ha a színes seregszemlét válogatás és érlelés, a kísérleteket értékelés fogja
követni, Szlamát valóban a kobozreneszánsz, sőt a ma
is esedékes népzenei reneszánsz megkerülhetetlen
egyéniségei közé sorolhatjuk majd.
Lipták Dániel
2017. november 10., Zeneakadémia, Solti Terem;
Kobozreneszánsz – Egy hangszer újjászületése Magyarországon; Szlama László, Bolya Mátyás, Raffay
Boróka (koboz); Dresch Mihály (fuhun); Kerényi Róbert (furulya); Mihó Attila, Török Tilla (hegedű); Bordó
Sárkány Régizene Rend, Anno Musica, PásztorHóra,
Kobzart, Szlama Band, a Magyar Állami Népi Együttes
táncosai.

„Halljátok, mit ajkim zengenek”
Újév-köszöntő, 2018. január 6. 19:30, Müpa
A hagyomány szerint őseink szokása, tánca és zenéje
kísér át bennünket a múltból a jövőbe, az óévből az
újba. A Müpa 2018-as népzenei koncertévét a las-

a Kodály Zoltán-emlékév keretében tiszteleg a költő és
a népzenekutató munkássága előtt. A műsor szerkesztője idén először Pávai István, aki a tőle megszokott
igényességgel állítja színpadra a gazdag téli ünnepkör

san szokásossá váló újévköszöntő hangverseny nyitja
meg, amely vízkereszt napjára, azaz január 6-ra esik.
Ez a nap a karácsonyi ünnepkör vége és egyben a farsangi időszak kezdete. A műsor megidézi a karácsonyi
ünnepkör meghitt hangulatát, énekes, dramatikus
szokásait és a farsangi időszak mulatozó, alakoskodó,
termékenységvarázsló hagyományait Mátyusföldtől
Somogyig, Bihartól Gyimesig. Emellett az Arany János- és

népszokásait, dallamait, hangulatát. Közreműködik
Györfi Erzsébet és a Barozda együttes, Méry Rebeka
és a Duna Folk Band, az Üsztürü zenekar, a Zeneakadémia Népzene Tanszékének hallgatói, a Maros Művészegyüttes Kásler Magdával, a Magyar Állami Népi
Együttes, valamint a Fölszállott a páva tévévetélkedő
több résztvevője. A műsor rendezője Mihályi Gábor.
Tari Dorottya
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ELŐDEINK MÁSKÉPP
1935-ben Innocent Vincze Ernő vidám és tréfás történeteket kért az Operaház zenekarának tagjaitól. Az idei
esztendő utolsó Elődeink másképp rovata ebből a Budapesti Hírlap hasábjain megjelent írásból idéz fel néhány
szórakoztató részletet.
„[…] bizonyára eszébe
jutott már nem egy zenekedvelőnek, hogy éppen
azokról, akiket a közönség
naponta lát az Operaház
előadásán, azokról tud a
legkevesebbet: a zenekarról, a zenekar tagjairól.
Nézzünk hát egyszer be
abba a mélységbe a színpad előtt. Kik ülnek ott, kik
muzsikálnak a karmester
pálcájának levegőbe rajzolt hieroglifáira? Tudjuk
róluk, hogy művészei
hangszerüknek. Legtöbben tanárok, igen sokan a
Zeneművészeti Főiskolán tanítanak. Zenéjüket, művészetüket ismerjük. – De természetesen a vidám oldalról fogva fel a kérdést,
hadd szólaljon meg egyszer a zenekar – prózában…
Az ország első zenekara az Operaházé. Tagjaiból áll a Filharmóniai Társaság, amely
nyolcvanhárom éves múltra tekinthet vissza.
A zenekar birodalma a szigorúan zárt vasajtó
mögött kezdődik. A nézőtér alatt félkörben
húzódik végig a vasajtó mögötti hatalmas
folyosó. Innen nyílik a Filharmóniai Társaság
földszinti irodája, könyvtára, múzeuma. Innen
jutunk a hangolóba, amely már kora reggel
zeng a gyakorlástól. Először rendszerint a fúvósok »fújják be« magukat, hogy jó »Ansatz«uk legyen a próbán. A fúvóshangokat újabbak
váltják fel: brácsaskálák, hegedűfutamok,
csellópizzicatók. A folyosón közben már zajlik
az élet. Emlékeket kérünk, vidám élményeket,
apró önvallomásokat és tréfákat.
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Chelemen Paula karikatúrája
Dömötör Lajos, a zenekari vezető, egyébként
a Filharmóniai Társaság alelnöke, a zenekarban fuvolát fúj. »Civilben« a Zeneművészeti
Főiskola fuvolatanára. Szabadidejében szenvedélyes horgász és turista, sőt disznótorspecialista. Vidám emlékét meséli:
– Meghívtam Gödöllőre egy-két bizalmas
barátomat disznótorra. Amikor azonban kiszálltunk a vonatból, akkor derült ki, hogy
még vagy negyvenen érkeztek velünk együtt,
csupa ismerős, jó cimbora, nagyrészt a zenekarból. Barátaim azt mondták, hogy ha már
ennyien együtt vagyunk, menjünk inkább vendéglőbe disznótorozni. Ők hívtak meg engem.
A vendéglőben parázs mulatság kerekedett,
megettünk egy egész disznót, a füle se maradt meg. A végén azonban előállt a kocsmáros és benyújtotta a számlát nekem! Kiderült,
hogy az én disznóm került terítékre. De azon
kívül ki kellett fizetnem a vendéglős költségeit
is. A barátaim alaposan beugrattak. Az is igaz

ELŐDEINK MÁSKÉPP
azonban, hogy kárpótlásul nagyon szép díszoklevelet kaptam tőlük, amellyel mint nagy
»disznótorrendezőt« tüntettek ki.
Mire Dömötör befejezte a történetet, már körülöttünk álltak a többi disznótor-specialisták,
Dulanszky Rajmund fagottista, aki egyébként
a motorbicikli nagy barátja és Ackermann Péter nagybőgős, akiről a beavatottak úgy tudják, hogy szenvedélyes disznóhizlaló. Kemenes Artúr oboista viszont galambtenyésztő,
a rossz nyelvek szerint azért, mert kedvenc
étele a töltött galamb. Konti [Izidor] bácsiról
pedig azt beszélik a zenekari folyosón, hogy
tyúkászata van pestszentlőrinci tanyáján, s
minthogy kiváló első kürtös, már korán reggel a Siegfried-motívummal ébreszti a tyúkokat.
A tréfálkozás után Melles Béla veszi át a szót,
és a következőket meséli:
– Olaszországban jártunk művészkörúton,
vonósnégyessel; vitéz Gálántay Jenő dr., Gáti
István, Kárpáthy Sándor dr. és én. Mussolini
előtt is játszottunk, aki aláírásos fényképével
tüntetett ki bennünket. Amikor hazafelé jöttünk a vonaton, Kárpáthy nem akart megválni kitűnő és drága gordonkájától, hanem mint
személypoggyászt magával vitte a fülkébe.
A kalauz azonban tiltakozott a nagy helyet elfoglaló hangszer ellen. Vitatkoztunk vele, de
hiába. Végül le akart szállítani a vonatról. Éppen Firenzébe érkeztünk, ekkor már a közönség is a kalauz pártján volt, és szorult helyzetbe kerültünk. Végül is – minthogy szóval
nem tudtuk megértetni magunkat – hirtelen
ötlettel elővettük Mussolini nekünk dedikált
arcképét és felmutattuk. Óriási éljenzés tört
ki a pályaudvaron, a kalauz visszatessékelt
bennünket a fülkénkbe, csellóstul együtt, sőt
csak később vettük észre, hogy a fülke elé,
amelyben utaztunk, díszőrség került. Azt hi-

szem, ez volt az egyetlen eset a világon, amikor harmadik osztályú fülke előtt díszőrség
állt – fejezte be nevetve Melles Béla, a kitűnő
hangversenymester.
[…] Melles történetét Gáti István nem hallhatta, mert a kitűnő hegedűs az Opera Kávéház
művészasztalánál az »inspekciós« [ügyeletes] szerepét tölti be. Állandóan inspekciózik
a márványasztal mellett, mint mondják – s ellenőre is van Bánki [Weisz] Imre személyében.
Bánki szintén hegedűs, nagy súlyt vet a szép
vonójárásra, s ezért tükör előtt gyakorol.
A kollégái egyszer tréfából tükröt szereltek
a kottaállványára, mondván, hogy »tükörből
még szebben tud hegedülni, mint kottából«.
Ugratásban egyébként is gazdag a zenekar élete. Csuka Bélát, a zenekar neves első
magángordonkását komoly tanulmányaiért
ugratják. Csuka egy régi hangszer, a viola da
gamba nagy szakértője, gyakorta játszik viola da gambán a rádióban is. Egyszer az egyik
fagottista azzal fordult hozzá:
– Mondd Béla, nem félsz, hogy – gambamérgezést kapsz?
Mire a csellista végignézte az ugratót, és
leírhatatlan hangsúllyal csak ennyit mondott:
– Te... analfagottista!
Heccelik is a fagottistát azóta, hogy ezzel a
viccel alaposan melléfagott!”
Laskai Anna

Forrás: Innocent Vincze Ernő: „Megszólal a zenekar –
hangszer nélkül... Vidám emlékek, tréfák, apróságok
az Operaház zenekarának életéből”, Budapesti Hírlap
55/294 (1935. december 25.), 38.
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A pozitív megerősítés fontossága
a (zenei) nevelésben
Ezt a címet látva a pedagógusok jelentős hányada, a
poroszos, tekintélyelvű oktatási rendszer hívei valószínűleg bőszen ráncolják a szemöldöküket, hiszen az
első szókapcsolat, a „pozitív megerősítés” sajnos nem
szerepel a szótárukban. Pedig számtalanszor bizonyított tény, hogy a pozitív, építő jellegű kritikával, ösztökéléssel milliószor jobb teljesítményre vagyunk képesek mi, emberi lények, mint ha a tanárunk folytonos,
negatív kritikával döngöl minket a földbe. Igen ám, de
ha már ez a tudás valamilyen formában a birtokunkban van, vagy legalábbis szinte kivétel nélkül mindenki
megtapasztalta már saját magán, akkor vajon miért
nem kizárólag ebben a szellemben folyik a világ valamennyi iskolájában a tanítás?
Szerintem erre a kérdésre éppen annyira összetett,
többkomponensű a válasz, mint amennyire piszkosul egyszerű és kézenfekvő (már ha megengedett itt
ez az ambivalencia): nem merjük és akarjuk kinyitni
a szívünket, ezáltal nem adunk teret eredendően jóindulatú és szeretetteljes kifejezésmódunknak. Egyrészt tanárként sokan úgy vélik, hogy a hiányosságok
állandó hangsúlyozásával, a növendék megalázásával,
a dicséret megvonásával lehet jobb eredményt elérni,
mint ennek ellenkezőjével: azon dolgok kiemelésével,
elismerésével, amelyeket a tanuló sikeresen abszolvál.
Másrészt pedig a dicséretről egyes pedagógusok tévesen azt gondolják, hogy csak a bizonytalanoknak van
rá szüksége, hiszen „az erős jelleműek nem szorulnak
érdemeik igazolására”. Mekkora tévedés! Nézzük ezt
a hangszeres játék szemszögéből. A növendék, aki a
zene titokzatos ösvényein kalandozik, beletéve minden fantáziáját, önálló gondolatát ebbe a lázas művészi munkába, egyedül az ő tanárával, mentorával osztozik ezen a feladaton. Tőle vár segítséget, személyes
inspirációt, valamint a legfontosabbat: megerősítést
afelől, hogy jó úton halad, és ha nem, biztatást arra,
hogy ne adja fel. Ha a tanár mindezt megadja növen-
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dékének, a szakmaiság mellett szeretettel és dicsérettel motiválja őt, a tanuló szárnyakra fog kapni, hiszen
megerősítik abban, hogy van értelme a küzdelmeinek,
és megvan a képessége arra, hogy jól is csinálja.
„Hasonló hasonlót vonz”, ami annyit tesz, hogy a bizonyos attitűdök hasonló, netán ugyanolyan viselkedést
válthatnak ki. Eszerint, ha valaki sok jót kap a tanárától, még több jót tud nyújtani, viszont ha több rosszat
kap, fölhalmozódik benne a rossz érzés, képtelen továbblépni, jobbat produkálni. Vegyünk egy gyakorlati
példát: a növendék eljátssza a darabot. Ha a tanár a
pozitívumokkal kezdi az értékelést, kiemeli a jól sikerült részeket, inkább méltatja a jó zenei megoldásokat,
mint rávilágít a technikai hiányosságokra, biztos, hogy
a növendék is bizakodóan, örömmel és sok-sok kísérletező kedvvel viszonyul majd a darabhoz. És amikor
megkezdődik a közös munka, ebben a lelkiállapotban
maximálisan át tudja adni magát a zenélésnek, amiből pedig köztudottan csodás dolgok sülhetnek ki.
Valamint azt sem utolsóként kell megemlíteni, hogy a
közös munka is sokkal hatékonyabb, ha létrejön a jó
kedélyű alaphangulat, melyet a tanár a pozitív értékeléssel bármikor megteremthet. Most nézzük a ros�szabbik lehetőséget: a növendék eljátssza a darabot,
amellyel rengeteget dolgozott mind zeneileg, mind
technikailag, sokat törte a fejét mondanivalóján és
annak kivitelezésén. Ég a vágytól, hogy megmutassa
ezeket tanárának, ugyanakkor dühös is magára, amiért elrontott egy-két részt, de hát izgult, mert annyi
munkája van abban az öt percben. A tanár azonban a
hiányosságokat sorolja föl katalógusszerűen, megkérdőjelezi, hogy egyáltalán gyakorolta-e a rosszul sikerült részeket, negatív fényben tünteti föl a diák képességeit, tehetségét. Mi lehet ennek a következménye?
Nem más, mint a növendék zenei iránti lelkesedésének megölése, hitetlenkedése saját magával szemben,
a motivációnélküliség szörnyű érzése (hiszen minek

ESSZÉ

gyakoroljon, ha a tanár csak negatívan értékeli őt, meg
sem említi azt, ami jól ment). Ezzel lehet magyarázni

dékúak. Ezáltal a növendék fellelkesül, elkezd hinni
magában, óriási boldogsággal tölti el az, hogy a tanára

azt, hogy miért nem megy ilyen értékelés után már az
sem a darabból, amivel addig nem volt gond. A növendék pozitív visszaigazolást, megerősítést vár attól az
embertől, akinek sokat ad a véleményére, de csak egy
ócsárlásáradatot hall, mely arra van kihegyezve, hogy
nincs is olyan, amit jól csinálna a darabban. Ilyen (jogosan) csalódott lelkiállapotban, amikor a teremben
lévő egyik fél (köztük a tanuló maga) sem hisz a tanuló
képességeiben, akkor már lehetetlen fejlődést elérni.
Hiszen egy gondolat, kép vagy érzet sem maradt a növendékben arról, hogy a tehetségében bízva jobban
elő tudná adni a darabot. Ugyanakkor egy bámulatos
dolog hasonló okokkal magyarázható. Adott az alábbi
helyzet: az órán a növendék látványosan sziporkázik,
minden sikerül neki, amivel próbálkozik, sőt számos
olyan dolgot is meg tud valósítani, ami korábban nem
igazán ment. Mitől lehet ez? Nem mástól, mint hogy
a tanár biztatja (a gyengeségek javulását is így segítve
elő!), tehát szakmai kritikái építő, nem romboló szán-

is hisz benne. Érthető, hogy ebben a lelkiállapotban
az ember sokkal fogékonyabb mindenre, legyen az
közös munka, ihletettség vagy akár lelki megújulás.
Ezek alapján tehát szinte várható is, hogy olyan dolgok
valósulnak meg a növendék keze alatt a hangszeren,
melyekre korábban nem volt példa.
Úgy gondolom, hogy itt az idő a váltásra. Láthatjuk,
tapasztalhatjuk mindannyian, hogy a negatív kritikával szemben mennyivel több jóval kecsegtet a pozitív megerősítés. Szerintem igenis túl lehet lépni az
évszázados módszereken, ahol a tanár a felsőbbrendű, ahol a növendék művészi törekvéseit gorombán
letörheti elmarasztaló megjegyzéseivel, ahol folyton
csak a rossz dolgokra hívja fel a figyelmet. Kedvesen,
szeretettel fordulni a másik felé nem kerül semmibe,
legyünk hát ezen, közösen épülve!
Gál Katica
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KORTÁRS ZENE

Esterházy és a kortárs zene
A Szépírók Társasága november 4. és 5. között rendezte meg tizenkettedik irodalmi fesztiválját a Tesla
Budapest Klubban, mely idén Esterházy Péter személyével és munkásságával foglalkozott. Az esemény
keretein belül a kortárs zene is hangsúlyos szerepet
kapott, az író életműve ugyanis komoly inspirációs
forrást jelent napjaink zeneszerzőinek. A programot
Eötvös Péter zeneszerző és Molnár Szabolcs zenetörténész beszélgetése indította. Átfogó, tartalmas és
részletekben gazdag beszámolónak lehettünk fültanúi.
Eötvös felolvasta az íróval folytatott levelezésének
azon részeit, melyek közös alkotásuk, a 2016-os Halleluja – Oratorium balbulum című kompozíció megszületéséhez vezettek. A beszélgetést koncert követte
Sáry László, Balogh Máté és Jeney Zoltán műveiből
összeállítva. Sáry László Tánczene című ciklusából
Jámbor Anna (hegedű), Kiss Péter (zongora), Szűcs
Péter (klarinét), Fábry Bálint (fagott) és Zétényi Tamás

(cselló) mutatott be néhány darabot. A tételek közt
Molnár Szabolcs és az előadók rövid beszélgetéseket
folytattak a táncok karakteréről, technikai és előadói
kérdésekről. Balogh Máté 7 Ant(hem)s – Hommage
à P. Esterházy című, csellóra és zongorára írt művét
Zétényi Tamás és a szerző tolmácsolásában hallhattuk. Elhangzását két Esterházy-novellahős, Fancsikó
és Pinta története előzte meg, valamint a résztvevők
a fiatal generáció és Esterházy művészetének kapcsolatáról beszélgettek. A programot három Jeney Zoltán-kompozíció zárta. Elsőként felvételről hallhattuk
Seleljo Erzsébet előadásában az Esterházy Péternek
– Soliloquium Nr. 5. (Charlie „Bird” Parker to Bruno)
című altszaxofondarabot, melyet két dal (Ha nincs
mit tenni – Tandori Dezső szövegére; „Was hast du
verbrochen?”) követett Rajk Judit és Dargay Marcell
előadásában.
Varga Abigél

Könyv jelent meg Szokolay Sándor leveleiből
Hogy is kezdődött? címmel Szokolay Sándor zeneszerző diákéveiből
származó levélgyűjtemény jelent
meg a Legend Art Kiadó gondozásában a zeneszerző halálának
4. évfordulójára. Szokolay 1947ben kezdte zenei tanulmányait
a legendás Békés-Tarhosi Állami
Énekiskolában. Leveleiben részletesen beszámolt élete alakulásáról Orosházán élő családjának.
A háború utáni évek nehézségeivel
küzdő család és az iskola hétköznapjait ismerheti meg az olvasó
Szokolay közvetlen stílusában.
A dokumentumok nagyrészt Szokolay Bálint hagyatékából kerültek elő; az autodidakta muzsikus
saját álma megvalósulását lát-

A könyvhöz tartozó CD-mellékleten Szokolay korai zongoraművei
hallhatók Boros Misi előadásában.
Az első darabokat néhány hetes
hangszertanulás után komponálta
zongoratanára, Sipos Éva inspirációjára.

Szokolay Sándor
(forrás: mimi.blog.hu)
ta fia zenei kibontakozásában.
A kötetben olvashatóak közül
nyolcvanöt levél a középiskolai
években, az utolsó nyolc a zeneakadémiai időkben keletkezett.
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A kiadványt a Müpa Üvegtermében mutatják be december 10-én.
A kulturális esemény műsorvezetője, Batta András a kiadvány
közreadóival, Szokolay Orsolyával
és Legendy Lászlóval beszélget,
a kötet anyagából zenei és prózai
részletek nyújtanak ízelítőt Boros
Misi és Ács Balázs előadásában.
Forrás: mupa.hu

KRITIKUS TOLLAL

Nagyopera, nagy premier
Kolonits Klára és Boncsér Gergely (fotó: Berecz Valter)
A reformáció 500. évfordulóján az 1930-as évek
óta először került az Operaház műsorára Giacomo
Meyerbeer A hugenották című ötfelvonásos grand
opérája, nagyszerű előadásban.
A 19. századi olasz bel canto formuláihoz hasonló
melodikával és tónusokkal élő, kissé terjengős francia
nagyopera érthető előadása nem kis kihívás. Néhol
már Massenet modorában túlcsorduló: elhúzódó dallamszövése és ritmikája nehezen tagolhatóvá és követhetővé válhat. Hangszerelésének érdekességei például
a jól kiaknázott morajló-baljós mélyvonós színek, vagy
a rézfúvós hangzás, amely a korálfeldolgozásokban és
a teljes apparátust bevető bombasztikus tömegjelenetekben kerül előtérbe.
Az első szereposztás énekesei technikailag és zeneileg
is színvonalasan kivitelezték szólamukat, bár a dinamikai árnyalás és a szövegmondás hagyott maga után
némi kívánnivalót. Az énekesek kölcsönös egyensúlya,
valamint az egyébként remekül teljesítő zenekarral
való összhang a kórusokban és az együttesekben meg-

megbomlott. Balga Gabriella (Urbain) emlékezetes pillanatokat teremtett a csintalan posztcherubinói apród
megformálásával, amelyhez könnyed, cserfesen csengő hangja is ideális. Bretz Gábor egyszerű éneklésével
meggyőzően alakította Marcel megszállott, alapjában
véve azonban jóindulatú figuráját. Létay Kiss Gabriella
(Valentine) lágy, sötét, drámai színezetű szopránja sajátos aurát kölcsönzött ennek a sorsa áldozatává váló,
ám mindvégig erős nőalaknak. Boncsér Gergely, a primo uomo (Raoul) fényes, magasságokat sem nélkülöző hangja és határozott színpadi jelenléte sem okozott
csalódást. Méltó partnerei voltak Kolonits Klárának
(Valois Margit), aki viszont valahányszor megjelent,
így is érezhetően mindannyiuk felett állt. Rendkívül
árnyalt hanganyag és hangképzés, minden kottafejet
megelevenítő koloratúrtechnika és érzékeny muzikalitás, mozdulataiból is áradó csiszoltság, profizmus és
kontrollált magabiztosság – lerítt róla, hogy ő a rutinos
sztár, akinek méltósága van. Ez egy királynőnél nem is
lenne hátrány, csak a főszerepek súlyeloszlását óhatatlanul eltolta a maga javára.
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A rendezés a kínálkozó lehetőség ellenére nem aktualizálni, hanem „a maga igazságában, a lehető legintenzívebben és legerőteljesebben” kívánta bemutatni
a darabot, ami sikerült is. Összességében nagyon redukált és puritán eszközökkel élt, ami – tekintve, hogy
a zenei anyag nem egyszerű, a cselekmény pedig súlyos – a legkevésbé sem ártott a hatásnak. A színpadi
történésben statikus jelenetek, konvencionális mozdulatsorok és pozíciók követték egymást. A 16. századi
jelmezekhez jelképes díszlet társult, jobbára festett
háttérrel és térelemekkel. A fő újítás abban rejlett,
hogy a jelenetek egy-egy kulcsfogalom köré csoportosultak, amelyet kétféleképpen meg is jelenítettek
a színpadon: mozgatható betűkből kirakva, illetve a
háttérként szolgáló falból kivágva. Három találó dramaturgiai csúcspontot hoztak így létre. A 2. felvonás
fináléjában, ahol végleg eldőlt, hogy a két felekezet
konfliktusa nem oldható fel békésen, a REMÉNY betűit MERÉNYre rendezték át. A 4. felvonás szerelmi
duettjében, amikor Raoul megfogalmazza dilemmáját
szerelem (élet) és bajtársi-hitbeli kötelesség (halál) között, az addig szinte megvilágítatlan színpadot hirtelen

kigyúló, tűzvörös fény öntötte el, amely a háttérfalból
kivágott KERESZT szó betűin át áradt a játéktérre. Az
5. felvonásbeli fináléban pedig a berontó katolikusok
ledöntötték az IRGALOM betűit. Az építőelemek nagy
robajjal omlottak a színpadra, ám áldozataik fölé az
utolsó percekben a zsinórpadlásról leereszkedett a falból kivágott szó. Mindvégig, a 3–5. felvonásban különösen felfokozottan élhettük át a cselekmény minden
kérdésfelvetését: lojalitás, fanatizmus, szerelem, gyűlölet… A végső megoldásnak volt talán a legerősebb
üzenete: az ember, így vagy úgy, szétzúzza az irgalmat
a földön, az égből mégis eljut mindenkihez.
Molnár Fanni
2017. október 31., Erkel Színház; Giacomo Meyerbeer:
A hugenották; Kolonits Klára (Valois Margit), Létay
Kiss Gabriella (Valentine), Boncsér Gergely (Raoul de
Nangis), Balga Gabriella (Urbain), Bretz Gábor (Marcel), Cseh Antal (Saint-Bris gróf), Haja Zsolt (Nevers
grófja); rendezte: Szikora János, díszlet: Horesnyi
Balázs, jelmez: Kovács Yvette Alida; karmester: Oliver
von Dohnányi, karigazgató: Strausz Kálmán.

Az újrafelfedezés útján
Nagy érdeklődés övezte a Müpa Fesztivál Színházában
megrendezett november 9-i Hommage à Dohnányi
című hangversenyt. Öröm volt megtapasztalni, hogy
napjaink koncertlátogató rétege nyitott Dohnányi
Ernő művészetének közelebbi megismerésére, hiszen
olyan szerzőről van szó, aki életművével a huszadik
századi magyar zene egyik legjelentősebb képviselőjévé vált. Gazdag és sokrétű pályája, zeneszerzői ars
poeticája különböző állomásait mutatta be Prunyi
Ilona zongoraművésznő és kamarapartnerei koncertje,
amely a szerző minden alkotói periódusából a közönség elé tárt egy-egy kompozíciót.
A program első darabjaként Dohnányi egy korai alkotását, az op. 10-es Szerenád című, hegedűre, brácsára és csellóra komponált kamaraművet üdvözölhette
a közönség. Mély mondanivalójú, drámai erejű zenét
hallhattunk, számos modern technikai és hangzásbe-
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li fortéllyal gazdagítva, melyeket a szerző kifinomult
érzékkel ötvözött kezdeti periódusa hagyománykövető elemeivel. A mű előadói, Banda Ádám (hegedű),
Fejérvári János (brácsa) és Takács Ákos (cselló) játéka
egyszerre volt fegyelmezett és energiában gazdag,
egyenrangú és eksztatikus. Az öttételes kompozíció
mindegyik része újdonságot tartogatott, különbözőségük ellenére mégis összetartoztak, autonómiájuk nem
csorbult.
Ezután Dohnányi Suite en valse című, eredetileg zenekarra szánt kompozíciójának két zongorára átírt verzióját hallhattuk Prunyi Ilona és Balog József előadásában. A két hangszer grandiózus, valóban zenekart
idéző hangzása, valamint a művészek precíz összjátéka
a darab virtuóz futamokban gazdag szakaszaiban szintén jelen volt – nem meglepő, hogy a közönség kirobbanó tapsviharral zárta a hangverseny első felét.

KRITIKUS TOLLAL

Prunyi Ilona és Sümegi Eszter (fotó: Posztós János)
A gazdagon összeállított program második része hasonlóképpen izgalmas meglepetéseket tartogatott.
Prunyi Ilona és Sümegi Eszter két dalt mutatott be az
op. 14-es, Victor Heindl verseire írt dalciklusból, valamint négy éneket az op. 16-os, Wilhelm Conrad Gomoll
verseiből összeállított sorozatból. Dohnányi dalszerzői
időszakát 1905 és 1915 közé helyezi, egyben új alkotói
periódusként tartja számon a zenetörténet-írás. Különleges tapasztalatot jelentett e dalok megismerése,
mind karakterbeli gazdagságuknak, mind formakövető, ugyanakkor egyéni hangvételüknek köszönhetően.
Az énekszólam és a zongorakíséret anyaga, egymással
alkotott elegye a romantikus Lied hagyományát folytatja. A plasztikus, mégis vibráló erejű, drámai ívekben
és folyamatokban gazdag énekszólam tökéletesen
érvényesült Sümegi Eszter előadásában. Az énekesnő
minden hangot megtöltött mondanivalóval, egyszerre

Máté és Szatmári Zsolt – ígéretes befejezésnek nézhettünk elébe. A darab tartalmas, konzekvensen építkező
anyaga minden szegletében kihasználta az apparátus
nyújtotta legizgalmasabb hangszerelési lehetőségeket.
A kompozíció tartalmilag szellemes, kontrasztokban és
párbeszédekben gazdag utolsó tétele feledhetetlen
élménnyel gazdagított: az előadók vérbeli profizmusának köszönhetően nemcsak hallgattam a zenét, hanem benne éreztem magam az előadás folyamatában.
Bízom benne, hogy az este sikere és az érdeklődők
egyre gyarapodó köre még számos további Dohnányimű újrafelfedezését fogja eredményezni.

jelenített meg naiv törékenységet és bájos líraiságot.

Dohnányi: Szerenád, op. 10; Suite en valse két zongorára, op. 39: 2. Valse sentimentale, 4. Valse de fête;
Hat dal Victor Heindl verseire, op. 14: Waldelfelein,
Vergessene Lieder, vergessene Lieb’; Hat dal Wilhelm
Conrad Gomoll verseire, op. 16: Grüße zur Nacht,
Fernes Klingen, Du silbernes Mondenlicht, Serenade;
C-dúr szextett, op. 37; közreműködött: Prunyi Ilona,
Balog József, Sümegi Eszter, Banda Ádám, Fejérvári
János, Börzsönyi Máté, Szatmári Zsolt és Takács Ákos.

A dalciklus részletei után az est műsorát az op. 37-es
C-dúr szextett zárta, melyet a hallgatóság nagy várakozással fogadott. A mű apparátusa már önmagában
is okot adott e kíváncsiságra – hegedű, brácsa, cselló, zongora, kürt és klarinét. S mindezen hangszerek
olyan kiváló művészek kezeiben, mint Banda Ádám,
Fejérvári János, Takács Ákos, Prunyi Ilona, Börzsönyi

Varga Abigél
2017. november 9., Müpa, Fesztivál Színház; Prunyi
Ilona és kamarapartnerei – Hommage à Dohnányi;
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„A szerző és az előadóművész
elképzeléseinek találkozása”
Október 29-én adták át a rangos német ECHO Klassik
komolyzenei díjakat. A kitüntetettek között volt
Boldoczki Gábor, a Zeneakadémia trombitaművésztanára, akinek az Oriental Trumpet Concertos című
lemezéért ítélték oda a díjat az „Év hangszeres szólistája” kategóriában. Ennek kapcsán beszélgettem
az előadóművésszel, akinek repertoárja sokoldalú
érdeklődését tükrözi a barokk szerzőktől egészen
Penderecki, Hindemith, Ligeti és más kortárs művészek munkásságáig. Boldoczki Gábor nemcsak tanít a
Zeneakadémián, hanem a Koncertközpont rendszeresen fellépő művésze is. Legutóbb a Nagyteremben
Bohemian Rhapsody című koncertjére került sor,
ahol a Prágai Kamarafilharmonikusokkal közösen állt
színpadra.
Zelik Henrietta: Mikor határozta el, hogy szólókarrierbe kezd?
Boldoczki Gábor: Elég későn döntöttem el, hogy zenész leszek. Édesapám adta kezembe először a hangszert, ő rézfúvóstanár volt a kiskőrösi zeneiskolában.
Kilencévesen kezdtem trombitálni, rendszeresen
gyakoroltam mindenféle szigorú felügyelet nélkül;
szerettem csinálni, de nem fűztem hozzá komoly elképzeléseket. Aztán tizennégy évesen megnyertem
az országos trombitaversenyt, ami arra ösztönzött,
hogy zenei szakközépiskolába felvételizzek. Az első
nemzetközi versenyem Genfben volt, ahol harmadik
helyezést értem el, és éppen a huszadik születésnapomon vehettem át a díjat. Ez volt az a pillanat, amikor
elhatároztam, hogy zenész szeretnék lenni. Abban az
évben részt vettem még hat nemzetközi versenyen,
mindegyiken díjazott lettem, az utolsó négyet pedig
meg is nyertem.
A zeneakadémiai tanulmányok után Karlsruhéban
Reinhold Friedrichnél tanultam. A párizsi Maurice
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Boldoczki Gábor (fotó: Marco Borggreve)
André Nemzetközi Trombitaversenyen ismertem meg
a menedzseremet, akihez azóta jó barátság is fűz; az ő
segítségével indult el szép lassan a karrierem.
Z.H.: Hatalmas sikert aratnak lemezfelvételei, és számos kitüntetésben részesült. Mesélne ezzel kapcsolatos élményeiről?
B.G.: Mindig nagy megtiszteltetés és határtalan öröm,
amikor az ember munkáját elismerik. Az első leme-

PORTRÉ
zemnek (Glanz der Trompete) köszönhetően 2003-ban
a Deutsche Phono-Akademie-től az „Év felfedezettje”
címet kaptam, melyet 2008-ban az ECHO Klassik „Év
hangszerese” díja követett. A Tromba Veneziana albumom izgalmas kísérletezésnek bizonyult. Antonio
Vivaldi műveit vettük fel, és a lemez érdekessége az
volt, hogy Andres Gabetta együttese historikus vonós
hangszereken kísért. Amikor először találkoztam velük, nagyon izgatott voltam, hogy a mai építésű trombitám hogyan illeszkedik majd a barokk együttes hangzásába, de azonnal kiderült, hogy nagyon jól működik
a dolog. Fantasztikus élmény volt olyan zenészekkel
együtt dolgozni, akik ennyire otthon érzik magukat a
barokk zene világában.
Nagyon örültem a tavasszal szerzett ICMA (International Classical Music Award) díjnak, amelyet az Oriental
Trumpet Concertos című lemezem nyert kortárs zene
kategóriában. A Sinfonietta Cracovia és Jurek Dybal
lengyel karmester közreműködésével született ez az
egyedi album. Kelet-európai és közel-keleti trombitaversenyeket eddig nem igazán játszottak lemezre.
A felvételen Krzysztof Penderecki, Fazıl Say, Alexander
Arutiunian és Aram Hacsaturján művei hallhatóak,
köztük Penderecki és Say számomra komponált trombitaversenyei. Nagy megtiszteltetésben volt részem,
amikor az ECHO díjat vehettem át szintén ezért az albumért.
Z.H.: Több zeneszerző komponált az Ön számára műveket. Hogyan sikerült ilyen kapcsolatba kerülnie a
művészekkel?
B.G.: Fontos feladatomnak, felelősségemnek érzem,
hogy kapcsolatot teremtsek a mai zeneszerzőkkel, és
arra motiváljam őket, hogy minél több művet komponáljanak trombitára. Krzysztof Pendereckit nyolc
éve ismertem meg, amikor a Varsói Beethoven Fesztiválon Joseph Haydn trombitaversenyét játszottam
az általa komponált három cadenzával. Ez volt az
első személyes találkozásunk és közös munkánk, ekkor fogant meg a trombitaverseny ötlete. Szerettem
volna különböző trombitákon játszani a műben, így
ugyanazt a motívumot eljátszottam neki piccolo trom-

bitán, C-trombitán, Esz-trombitán és szárnykürtön is.
A szárnykürt különösen tetszett neki. A darab gyorsan
elkészült, és különleges élmény volt Penderecki kéziratából tanulni, hiszen a szerző nagyon rendezetten,
precízen ír. A nyomtatott trombitaszólamot csak az
első próbán vettem a kezembe.
Z.H.: Milyen volt együtt dolgozni Pendereckivel?
Interpretációs kérdésekben mennyire értettek egyet?
B.G.: Mindig érdekes pillanat a szerző és az előadóművész elképzeléseinek találkozása. Gondoljunk csak
bele: van egy kotta, azon pontocskák meg vonalak, és
abból mennyi mindent ki lehet olvasni. Pendereckivel
nagyon jó volt együtt dolgozni, hasonlóan gondolkodtunk a műről, és szinte szavak nélkül megértettük egymást. A darab trombitaszóló nélkül kezdődik, így a mű
bemutatóján nem mentem be a karmesterrel együtt
meghajolni. Az első cadenza a színpad mögül csendült
fel. Jó kis meglepetés volt a közönség számára.
Z.H.: Hogy alakult ki a Fazıl Say-jal való együttműködés?
B.G.: 2010 nyarán a Mecklenburg–Elő-Pomerániai
Ünnepi Játékokon rezidens művész voltam. Egy zenei kívánságlistát írhattam össze a repertoárral és az
előadókkal kapcsolatban. Nagyon szerettem volna, ha
erre az alkalomra Fazıl Say egy trombitaversenyt komponál számomra. A folyamatos szakmai konzultáció
során össze is barátkoztunk. Azóta gyakran játsszuk
Sosztakovics 1., trombitás zongoraversenyét is, amiben ő a pianista.
Z.H.: Mik a további tervei?
B.G.: A tanítás nagyon harmonikusan egészíti ki a szólistakarrieremet. A sok utazás után jó arra gondolni,
hogy elmesélhetem a növendékeknek a koncertek során szerzett élményeimet és tapasztalataimat. Továbbra is szeretnék lemezeket készíteni, bővíteni a repertoáromat, és kapcsolatban maradni a zeneszerzőkkel.
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