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A téli időszak nemcsak a hallgatóknak, hanem az egyetemi adminisztrációnak is rendkívül mozgalmas, a gazda-

sági év ugyanis ekkor zárul. Így míg a diákság a jegyzeteket, addig minden osztály az év végi határidős papírokat 

és feladatokat kergeti.

Kínai együttműködés és éves beszámolók
Szüzsé a decemberi és januári szenátusi ülésről

A humort félretéve: gond nélkül zajlott le az év utolsó 

(december 12.) és első (január 23.) szenátusi ülése. 

Hallgatókat érintő kérdések ezúttal nem kerültek napi-

rendre, elhangzott azonban néhány olyan információ, 

melyet érdemes fejben tartani.

A kínai Zhejiang Zeneakadémia és egyetemünk együtt-

működési nyilatkozatot írt alá. Ez egy keretösszeget is 

tartalmaz, melyet az egyetem elsősorban kurzusokra 

és csereprogramokra, lehetőség szerint pedig verse-

nyekre költene. A megegyezés alapján a programban 

való részvétel a fogadóintézethez, vagyis felvételi el-

járáshoz kötött.

Megtárgyalták a rektorválasztási felhívást is, 2018-

ban ugyanis lejár a jelenlegi rektori megbízás.  

Elhunyt Tarjáni Ferenc kürtművész, a Zeneakadémia oktatója

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Fúvós Tanszé-

kének tanára 2017. december 27-én távozott.

Tarjáni Ferenc 1938-ban született. A Bartók Béla Zene-

művészeti Szakiskola kürt tanszakának elvégzése után 

1964-ben második díjas lett a müncheni ARD Nemzet-

közi Zenei Versenyen. 1958 és 1995 között a Magyar 

Rádió Szimfonikus Zenekarának szólamvezetőjeként 

bejárta Európa, Amerika és Ázsia országait. A Magyar 

Fúvósötös, a Budapesti Kamaraegyüttes és a Tarjáni 

Kürtkvartett alapító tagja volt. Számos szóló- és kama-

razenei felvétel örökíti meg játékát.

Dávid Gyula, Hidas Frigyes, Farkas Ferenc, Soproni Jó-

zsef és Láng István is komponált számára kürtversenyt. 

Szólistaként szinte minden neves zenekarral játszott 

– a Royal Filharmonikusoktól a Berlini Filharmoniku-

sokon keresztül a Moszkvai Szimfonikus Zenekarig 

– olyan karmesterek vezénylete alatt, mint Leopold 

Stokowski vagy Charles Munch. 1975-től nyugdíjba 

vonulásáig a Zeneakadémia egyetemi tanáraként  

kürtösök egész generációját oktatta.

1965-ben és 1967-ben Liszt Ferenc-díjjal, 2002-ben 

Bartók–Pásztory-díjjal ismerték el munkásságát. 1975-

ben az Érdemes Művész, majd 1980-ban a Kiváló  

Művész elismerést vehette át.

Forrás: lfze.hu

Hamarosan megkezdődnek a kiírási és lebonyolítási  

procedúrák.

A januári szenátusi ülés az éves beszámolókról szólt: 

Vigh Andrea rektorasszony részletesen bemutatta, 

hogy milyen feladatokkal végeztek, és mik az aktuális, 

folyamatban lévő projektek. Örömmel közölte, hogy 

tavaly rekordmennyiségű, összesen hetven mester-

kurzust rendezett az egyetem. A Voit orgona felújítása 

ütemterv szerint halad, így valószínűleg októberben, 

az eredetileg tervezett időpontban felavatják.

Beszédet tartott Benkő Szabolcs, a Bartók Konzervató-

rium igazgatója is. Többek között megemlítette, hogy 

az iskolaépületet már régóta kinőtték.

Bokor Lilla
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Internetes filmsorozat indult 
a Concerto Budapestről

A Született muzsikusok című tízrészes sorozat nem-

zetközi szinten is az első félig megírt forgatókönyvű, 

„doku-reality” műfajú alkotás egy szimfonikus zenekar 

életéről. A klasszikus zenét népszerűsítő sorozat író-

ja, kreatív producere Szabó Stein Imre, a Zeneakadé-

mia volt kommunikációs igazgatója, rendezője pedig 

Géczy Dávid. A rendhagyó sorozatban minden a zene 

körül forog, a jelenetek és szituációk pedig a való-

ságból táplálkoznak – kivéve az egyetlen fiktív, előre 

megírt szálat Keller András Stradivarijának eltűnésé-

ről. A sorozat január 12-én indult, újabb, negyedórás 

részei péntekenként kerülnek ki az Origo internetes  

portálra.

Budavári Beethoven 
Zeneszerzőverseny

Énekesek jelentkezését várják 
a Nemzeti Ifjúsági Kórusba

A budavári önkormányzat a Beethoven Budán Fesz-

tivál keretében meghirdeti az I. Budavári Beethoven 

Zeneszerzőversenyt. A pályázatra új, eddig nem előa-

dott, önálló zeneművel lehet nevezni, amely Beetho-

ven An die ferne Geliebte (A távoli kedveshez) című 

dalciklusának egy tetszőleges témájára írt variáció  

vagy parafrázis.

A pályamű hossza 7–12 perc lehet, apparátusa zongo-

ra (kötelezően), valamint hegedű, brácsa és cselló (a 

vonós hangszerek közül legalább egy kötelező, de akár 

mind a három is szerepelhet). Elektronika nem hasz-

nálható. Egy pályázó maximum három művel indulhat, 

minden munkát önálló jeligével kell leadni. Korhatár, 

illetve nevezési díj nincs. A jelentkezési határidő 2018. 

március 14., 12:00. A verseny összdíjazása 6000 euró. 

Az első helyezett 3000, a második 2000, a harmadik 

1000 euró pályadíjban részesül. A három díjazott 

művet a Beethoven Budán Fesztivál 2018. május 2-i  

hangversenyén be is mutatják.

Forrás: lfze.hu

Fiatal énekesek jelentkezését várják a Nemzeti Ifjú-

sági Kórusba, amely a Kodály-emlékév egyik 2018-ra 

áthúzódó nagyszabású eseménye a Zeneakadémia 

Kodály Intézetének szervezésében. A kórus a július 

végi egyhetes felkészítő kurzus után öt koncertből álló 

turnéra indul, amelynek tervezett helyszínei Keszt-

hely, Bécs, Galánta, Budapest és Kecskemét, ahol a  

kórus koncertje zárja a Kodály Művészeti Fesztivált.

A hatvanfősre tervezett kórusba itthoni és határon túli 

18–26 éves, kiválóan képzett énekesek jelentkezését 

várják, és számítanak a tengerentúli magyarság fia-

taljaira is. A jelentkezők közül a legjobbak meghívást 

kapnak a felkészítő táborba, amely július második fe-

lében kezdődik Kecskeméten. A Nemzeti Ifjúsági Kórus 

két karnagya Erdei Péter és Nemes László Norbert,  

a Kodály Intézet korábbi és jelenlegi igazgatója.

Forrás: lfze.hu

Az I, CULTURE Ifjúsági Zenekar 
meghallgatást hirdet 2018-as 
turnésorozatára

Az Adam Mickiewicz Intézet 2011-ben alapított var-

sói székhelyű európai ifjúsági zenekara ismét meg-

hallgatást hirdet, főként kelet-európai és dél-kauká-

zusi egyetemi hallgatók és fiatal művészek számára.  

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a kétfordulós 

meghallgatás után a tagok kiváló európai művészek ál-

tal vezetett workshopokon és próbákon készülnek fel 

a koncertkörútra. A workshopok vezetői olyan nagy-

hírű zenekarok szólistái vagy szólamvezetői, mint a 

London Symphony Orchestra, a London Philharmonic 

Orchestra vagy a Berliner Philharmoniker. A felkészülé-

si időszakot követően, 2018-ban a zenekar három he-

lyen lép fel: Montpellier, Amszterdam és Koppenhága. 

Emellett 2018. október 20. és 30. között Németország-

ban és Belgiumban újabb körútra kerül sor.

Forrás: lfze.hu
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Egyetemünk három oktatója a Gramofon 2017-es díjazottjai között

A 2017-ben 17. alkalommal megrendezett díját-

adón a Zeneakadémia tanárai közül Bacsó Kristóf, 

Boldoczki Gábor és Kelemen Barnabás vehette át a 

magyar Gramofon folyóirat díját december 8-án a 

Duna Palota Színháztermében. A Gramofon-díj az 

első Magyarországon alapított, kifejezetten szakmai 

zeneművészeti elismerés. A Gramofon szerkesztő-

sége és kiadója a Retkes Attila által alapított díjjal 

a klasszikus zene, a jazz, valamint a nép- és világze-

ne legkiválóbb felvételeit kívánja elismerni, kizáró-

lag a művészi minőség és a technikai megvalósítás  

színvonala alapján.

A Zeneművészeti Egyetem és a kínai Zhejiang Zeneakadémia megállapodása

A magas szinten teljesítő hallgatók mobilitásának 

biztosítása, illetve a magyar zeneoktatás népszerű-

sítése a célja annak a hároméves együttműködési 

keretmegállapodásnak, amelyet Vigh Andrea és Chu 

Ziyu rektor írt alá 2017. december 15-én. A kínai in-

tézménnyel kötött egyezmény nem csak a hallgatók 

mobilitására terjed ki. A projekt lehetőséget nyújt ta-

nárainknak, hogy vagy kiutazással, vagy fiatal, külföldi 

oktatók fogadásával és mentorálásával népszerűsítsék 

a magyar zeneoktatást.

Csöcsiang (Zhejiang) tartomány zeneakadémiája Kína 

egyik legnagyobb és legmodernebb, kiemelt státu-

Boldoczki Gábor „Az év magyar klasszikus zenei hang-

lemeze” kategóriában lett díjazott. A Fúvós Tanszék 

oktatója a Sinfonietta Cracoviával és Jurek Dyballal 

közösen készített Oriental Trumpet Concertos című 

felvételével nyerte el az elismerést. Kelemen Barna-

bás, a Kamarazene Tanszék tanára pedig Hommage 

à Fritz Kreisler című albumával, amelyen Kocsis Zol-

tán is játszik. „Az év magyar jazzlemeze” kategória 

díját – mások mellett – Bacsó Kristóf saját triójá-

val és Lionel Loueke-vel készült Pannon Blue című  

felvétele nyerte.

Forrás: lfze.hu

szú zenei felsőoktatási intézménye, amely az Egy öv, 

egy út (a One Belt One Road, a 21. századi selyemút-

hálózat) kínai program részeként jelentős állami és 

tartományi támogatást kap. Így a partnerakadémia 

központi szerepet játszik abban, hogy a kínai zenei 

felsőoktatás ismertté váljon a világban. A későbbiek-

ben, a megfelelő feltételek előteremtése után a két 

intézmény közös rendezvényeket is szervez, a tervek 

között zeneszerzésverseny, nyári zenei táborok és  

közös koncertek szerepelnek.

Forrás: lfze.hu



 Én, Tonya (forrás: vice.com)
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Az új iskolai félév első hetei meglehetősen eseménytelennek tűnhetnek a vizsgaidőszak stresszes periódusa 

után. Mindannyiunk szerencséjére azonban Abigél gondoskodott róla, hogy még véletlenül se kelljen unat-

kozva ücsörögni a hosszú télvégi estéken. Februárban a legváltozatosabb témájú és stílusú filmek mellett kü-

lönleges színfoltként ajánlunk egy bábszínházi előadást is, mely gyerekkorunk egyik kedvenc hősét idézi meg.

Lakatos Zsuzsa

Csúszós pályákon

Hatodik alkalommal rendezik meg a Toldi 

Moziban a Finn Filmnapok ötnapos ese-

ményét, ígéretes, díjnyertes alkotásokkal a 

műsoron. A programsorozatot a FinnAgora 

intézmény szervezi, amely egy tizenhét 

finn kulturális és tudományos intézmény-

nyel kapcsolatban álló, 2004-ben alapított 

egyesület. Fő tevékenysége a finn művé-

szek, tudósok, gazdasági és társadalmi 

szereplők támogatása, valamint ismertté 

tétele Közép-Európában. A közvetítőszer-

vezet elsődleges céljának tűzte ki a finn, 

a magyar és a nemzetközi szervezetekkel 

való szoros együttműködést, e szándék 

jegyében született a Finn Filmnapok prog-

ramjának gondolata.

A rendezvény idei mottója: Emberség, el-

fogadás és empátia. A nézők öt nemzetkö-

zileg is díjazott alkotást tekinthetnek meg, 

valamint kísérőprogramokon vehetnek 

részt, melyeken keresztül betekinthetnek 

a színészet, a filmrendezés és a hangdizájn 

műhelytitkaiba. A program két kiemelt té-

mát jelölt meg, Mi is a sound design?, va-

lamint Nők szerepe a filmiparban címmel. 

A kerekasztal-beszélgetéseken olyan alko-

tókkal találkozhat a közönség, mint Laura 

Birn színésznő, Petri Kotwica, Ville Jankeri, 

illetve Amir Escandari rendezők és Tuomas 

Klaavo hangmérnök.

Február 8-án a 2014-es Pixadores című 

film vetítésén vehetnek részt az érdeklő-

dők. Február 9-én a Hozományvadász című 

filmet mutatják be. A február 10-i program 

Februári filmmaraton

Egy tehetséges ember nem mindennapi életéhez hozzátartozik, 

hogy problémái sem hétköznapiak. Számos híres egyéniség életét 

tarkítják meghökkentő botrányok, melyek sokszor ugyanakkora 

figyelmet vonnak magukra, mint a tehetség, amely ismertté tette 

gazdáikat.

Tonya Harding, a kilencvenes évek sikeres műkorcsolyázója ko-

moly karrier előtt állt, mely egyre inkább felfelé ívelt, a sportolónő 

elszántságának és küzdőerejének eredményeként. Élete azonban 

abszurd fordulatot vett, mikor megismerkedett egy férfival, kinek 

hatására addigi szemléletmódja gyökeresen megváltozott. Olyany-

nyira, hogy Tonya szembefordult neveltetése minden elvével, és 

borzalmas tettre szánta el magát: merényletet tervezett legna-

gyobb riválisa ellen. Története az amerikai médiaesemények egyik 

legnagyobb port kavart sztorijává vált, Tonyát pedig közellenséggé 

tette minden csodálója és ismerője szemében.

A sportolónő történetét február elsejétől filmvásznon láthatjuk 

Én, Tonya címmel, Craig Gillespie rendezésében, a főszerepben 

Margot Robbie-val. Az alkotók szatirikusan dolgozták fel a korcso-

lyázó tragikus, ugyanakkor abszurd fordulatokban gazdag pályáját, 

így izgalmas fekete komédiára számíthatunk, amelyet öt Critics’ 

Choice, három Satellite és három Golden Globe díjra is jelöltek.



Forrás: finnagora.hu
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A Bambi, Felix Salten osztrák író világhírű történeté-

nek adaptációja nyitja az új évet a Budapest Bábszín-

házban. Talán örökérvényű mondanivalója az, ami 

miatt a Bambi meséje napjaink összes korosztálya 

számára közismert és jelentős. Az ifjú őzgida sorsa 

minden életszakasz problémáit hitelesen ábrázol-

ja, a születéstől kezdve egészen a halál pillanatáig. 

Az első lépések bizonytalansága, a világ felfedezé-

sének vágya, barátságkötések, szerelem, félelem, 

játékok és veszélyek megismerése – az élet ugyan-

olyan kihívásokat tartogat az erdő mélyén, akár a 

nagyvilágban. A kérdés az, miképpen lehet agancsot 

növeszteni a kihívások elleni küzdelemhez, illet-

ve hogyan találhatjuk meg szerepünket az életben.  

Salten meséje nem csak gyerekeknek íródott – meg-

szólítja napjaink felnőtt emberét is.

Három tavasz egy színpadon

Színházi szempontból izgalmas kérdés, miképpen 

fér bele a sűrű erdő, a tágas rét, valamint az évsza-

kok folyamatos váltakozása egyetlen gyerekszobába. 

Választ kaphatunk, amennyiben január 18. és feb-

ruár 28. között ellátogatunk a Budapest Bábszínház 

Nagyszínpadához. Szilágyi Bálint rendező mellett az 

alkotók sorában köszönthetjük Árvai György és Szűcs 

Edit látványtervezőket, Tallér Zsófia zeneszerzőt, va-

lamint a színpadi adaptációt elkészítő Hársing Hil-

dát. A produkció bábszínészei között olyan művészek 

szerepelnek, mint Márkus Sándor, Teszárek Csaba, 

Pájer Alma Virág, Pallai Mara, Spiegl Anna és Blasek 

Gyöngyi. Az első előadásra január 18-án kerül sor, 

majd február 28-ig még tíz alkalommal tekinthetik  

meg az érdeklődők.

Varga Abigél

a Merülés az ismeretlenbe című filmmel kezdődik, 

majd A házsártos című alkotással folytatódik. A prog-

ramsorozat harmadik napja ígérkezik a legeseménydú-

sabbnak. A Lovemilla című 2015-ös film fog szerepelni 

a vetítővásznon. Később A bába, majd a Feloldozás 

című filmet tekinthetik meg a nézők. A vetítések kö-

zötti programként hangtervezési workshopon lehet 

részt venni. Az utolsó délután a Varpu című 2016-os, 

majd A többi lány című 2015-ös alkotást nézhetik meg 

a látogatók, közben pedig a Nők szerepe napjaink film-

iparában című beszélgetésre kerül sor. A filmeket finn 

nyelven, magyar és angol felirattal vetítik.



FIGARO | 2018. február

08 JAZZ

A Heritage B (fotó: Beregi Endre)

Pázmándi Gergely: Mióta ismeritek egymást?

Borbényi Dániel: Beni [Kárpáti Benedek] és én a Bar-
tók Konziban ismerkedtünk meg és játszottunk először 
együtt, majd a Zeneakadémia Jazz Tanszékén több kö-
zös projektünk is volt. Zolit [Hegyi Zoltánt] a Tanszéken 
ismertük meg és Horváth Cintia ajánlása nyomán szer-
veztük be a zenekarba.

PG: Hogyan jellemeznétek a zenekart, miről lehet  
felismerni a hangzásotokat?

Kárpáti Benedek: Dani [Borbényi Dániel] és én alapve-
tően a mainstream jazz irányából jövünk, ezt a zenét 
hallgatjuk. A zenekar hangzásában ezért egyértelmű-
en felfedezhető Thelonious Monk és Bobby Broom 
hagyatéka. Ebből indulunk ki, de a modern irányok 
mentén igyekszünk haladni.

BD: Igen, úgy érzem, hogy amit én képviselek ebben 
a hangzásban, az a bebop és a blues. Ugyanakkor egy 
kollektív játékmód kivitelezésén dolgozunk, melyben a 
szólóknak sokszor nincs is íve, s melynek során a rit-
musszekció saját szólamokkal kísér, egy egyenrangú 
felekből álló zenei közeget létrehozva.

Az ambiciózus trió 2017-ben alakult, s eleinte a tagok is alkalmi felállásnak gondolták, de rögtön kiderült, hogy 
valamennyien megtalálják számításukat a közös munka során. A Heritage B (B Örökség[e]) Borbényi Dániel 
gitárossal, Hegyi Zoltán nagybőgőssel és Kárpáti Benedek dobossal a fedélzeten egy izgalmas, friss hangzású 
formáció, mely egyediségét – a tagok individuális tehetsége mellett – az alázatos műhelymunkának és céltu-
datosságának köszönheti.

Generációk – 2. rész: Heritage B-interjú

PG: Olyasmire gondolsz, mint amit például a Brad 
Mehldau Trio csinál?

BD: Igen. Egyébként nagyon sokan követik ezt az 
irányt, sokszor a jazz egyéb stílusirányzatait is ötvözve.

Hegyi Zoltán: A műhelymunka során a kamarazenélést 
gyakoroljuk, hogy ezt az intenzív és interaktív játékot 
tudatosan létrehozhassuk.

PG: Milyen céljaitok vannak a következő fél évre?

KB: Nagyon fontosnak tartom, hogy minden tartalom, 
amit létrehozunk, a lehető legjobb legyen. Most vol-
tunk stúdióban, s a hangfelvétel mellett videóanyag is 
készült, melyet hamarosan publikálunk.

HZ: Minél többet szeretnénk játszani. Jelenleg buda-
pesti klubkoncertek szervezésén dolgozunk, és kapcso-
latokat építünk, hogy nemsokára vidéki helyszíneken 
is felléphessünk. Úgy érzem, ez lehet a féléves távlat, 
tovább egyelőre még nem érdemes gondolkozni.

BD: Egy erős program kialakítása a cél, melyben nem 
feltétlenül csak zenei számok jelennek meg egymás 
után, hanem összefüggő, egymásba fonódó részek is 
helyet kapnak.

PG: Hol tudnak titeket elérni az érdeklődők?

KB: Februárban két koncertünk lesz, a Facebookon  
pedig nyomon követhetik munkásságunkat.

KONCERTAJÁNLÓ
Február 19., 22:00, BJC és február 23., 20:00, 
iF Jazz Cafe: Heritage B.
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Az Utolsó Óra húsz éve tart

NÉPZENE

„És lehet még valamit gyűjteni?” – hallja minduntalan 
sok népzenész, népzenegyűjtő a szkeptikus kérdést.  
A népzene, mióta csak ismerjük, haldoklik; sőt, éppen 
haldoklása által észleljük. Mióta 1782-ben megjelent 
az első felhívás a feledésre ítélt magyar népdalok 
gyűjtésére, mindig minden népzenebarát úgy érezte: 
éppen most üt az utolsó óra. S ez valamiképp mindig 
igaz is volt. Ha az állandóan változó hagyomány ér-
tékeit próbáljuk menteni, természetes, hogy a jelen 
lehetőségeit mindig a már éppen elmúlthoz viszo-
nyítjuk. Még szerencse, hogy a hagyományos kultúra 
nem mindig a borúlátó prognózisok szerint viselkedik, 
hanem egyes elemei itt-ott, ilyen-olyan okokból meg-
lepően makacsul tartják magukat.

Komolyan vehetjük-e 
hát az Utolsó Óra 
program elnevezését? 
A húsz éve – 1997 
őszén – indult kezde-
ményezés azt a célt 
tűzte ki, hogy min-
den még gyűjthető 
népzenei adatot ösz-
szegyűjtsön az egész 
Kárpát-medencéből, 
elsősorban a hang-
szeres tánczenére 
koncentrálva. A még 
muzsikálásra bírható, 
hagyományos tudást 
őrző zenekarokat, ze-
nészeket sorra a Fonó 
Budai Zeneházba utaztatták, hogy ott a legavatottabb 
szakértők – Kelemen László, Árendás Péter, Pávai Ist-
ván, Agócs Gergely és mások – vezetésével, többnapos 
közös munkával a leghalványabb zenei emlékeiket is 
felszínre hozhassák. A felvételek a Fonó stúdiójában a 
kor csúcstechnológiájával készültek. A program 2001-
ben zárult, s négy év alatt először 47 erdélyi, majd 25 
felvidéki, végül 40 magyarországi, partiumi, kárpátaljai 
és bánsági zenekar hagyományos repertoárját sikerült 
a teljesség igényével rögzíteni, sokszor énekesek, tán-
cosok közreműködésével. Így természetesen nemcsak 
magyar, hanem számottevő román, szlovák, cigány, 

délszláv s megannyi más etnikumhoz köthető anyag is 
összegyűlt. Összesen 634 adatközlő közreműködésé-
vel 1250 órányi hangfelvétel készült, így az Utolsó Órát 
világviszonylatban is minden idők egyik legnagyobb 
népzenei gyűjtésének tekinthetjük.

Természetesen azóta is készülnek újabb gyűjtések.  
De az Utolsó Óra szervezői valóban döntő pillanatban 
léptek, hiszen a 2. világháború előtt szocializálódott 
utolsó nemzedéket éppen az ezredforduló éveiben le-
hetett utoljára kifaggatni. A négyéves munka szó sze-
rint versenyt futott az idővel: volt olyan idős zenész, 
aki a stúdió lépcsőjén esett össze holtan. Pótolhatat-
lan kincset sikerült tehát megörökíteni, amelynek leg-

java az Új Pátria című 
CD-sorozatban került 
a nagyközönség elé. 
1998 és 2004 között 
18, 2010-ben pedig 
újabb 50 lemez jelent 
meg, amelyek már 
önmagukban is kime-
ríthetetlen tananyagot 
kínálnak a Népzene 
Tanszék hallgatóinak. 
De folyamatban van a 
teljes anyag internetes 
publikálása is kereshe-
tő adatbázis formájá-
ban.

Az évfordulót szep-
temberben indult kon-

cert- és táncházsorozattal ünnepli a Fonó. Minden 
budapesti műsor másnapján a szegedi, majd a jászbe-
rényi közönségnek muzsikálnak a hagyományos falusi 
zene utolsó utáni mohikánjai. Február 28-án Nyárád 
menti, április 12-én kutasföldi, április 25-én és május 
30-án mezőségi zenészek várhatók, majd szeptem-
bertől decemberig folytatódik a sorozat. Aki benéz, 
meglátja: az Utolsó Óra csapata még mindig tud újat 
mutatni.

Lipták Dániel
Forrás: utolsoora.hu
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muzsikus hallani«. Nem lehet azt mondani, 
hogy társaságkerülő volt, sőt szeretett – 
igaz, szűk körben – emberek között lenni.”

Az emlékirat talán legizgalmasabb momentuma, ami-

kor Kodály Zoltán nevével találkozunk. A már említett 

zeneszerzőkön kívül ugyanis Kodály maga is az óvó-

helyen tartózkodott feleségével, Emma asszonnyal. 

Sajnos – de az alábbi leírás alapján egyáltalán nem 

véletlenül – a könyvben igen kevés helyen bukkan 

fel a komponista neve, holott a kislány családját és 

Kodályékat csak egy függöny választotta el egymástól.

„[…] a mi helyiségünk is hosszában ketté 
volt osztva egy mennyezetig érő nehéz, 
fekete bársonyfüggönnyel. Emögött élt Ko-
dály Zoltán és felesége, Emma néni a cse-
lédlányukkal, Burlovics Maricával. Ez a füg-
göny sohasem libbent, csak ha Marica járt 
ott ki-be. Ez a függöny jelképes volt. Jelképe 
a teljes elszeparáltságnak. Egyáltalán nem 

Chelemen Paula karikatúrája

Erdélyi Hajnal emlékezetből összeírt névsora alap-

ján – amely a könyv végén található – úgy tűnik, 

hogy igen sok énekes, zenész, karmester, és néhány 

zeneszerző is az Operaház óvóhelyén vészelte át 

Budapest ostromát. A komponisták közül jelen volt 

például Kenessey Jenő, Pongrácz Zoltán és Weiner  

Leó is, akiről Erdélyi Hajnal a következőket írta:

„Leó bácsi volt a »művészképző« mestere. 
Hamar megtalálták a tanítványai a Zene-
akadémiáról. Egymásnak adták a kilincset 
azok, akik ma is az élvonalat képviselik, 
itthon, külföldön egyaránt. Az én szobám 
a kis műterem volt, ahová, hála istennek, 
áthallatszott, ha kamarazenekarral pró-
bált; élvezetes volt! Leó bácsi csak az óráin 
volt beszédes. Társaságban annak örült a 
legjobban, ha megkérték, játsszon valamit. 
Egyszer, amikor nálunk voltak, kipróbálta a 
papírzongorámat, és nagyon jónak találta. 
Azt mondta, »ezzel legalább megtanulhat a 

Az idei első Elődeink más-

képp rovat Erdélyi Hajnal 

emlékkönyvének bejegy-

zéseiből válogat. Az akko-

riban mindössze tízéves 

kislány a második világ-

háború alatt az Operaház 

óvóhelyén készített fel-

jegyzéseket füzetébe, amit 

2011-ben adtak közre.  

E különleges visszaem-

lékezés által azoknak a 

művészeknek és muzsi-

kusoknak a mindennap-

jaiba nyerhetünk bepil- 

lantást, akik az Opera-

ház pincéjében töltötték  

a háború utolsó hónapjait.
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vettek részt a közösség életében, sőt nem 
is igen jöttek elő onnan. Ha néha ki is jött a 
mester, senkivel nem állt szóba. Még csak 
nem is biccentett vissza. Átnézett minden-
kin. Nem emlékszem pontosan, hogy ők mi-
kor költöztek ki, de az biztos, hogy legalább 
egy hónapot egy szobában laktunk, és egy-
szer nem fogadta a köszönésemet! Marica 
egy mosolygós, simulékony lány volt. Anél-
kül, hogy bárki megkérte volna őt, regge-
lenként szakított időt arra, hogy a hosszú 
hajamat megfésülje és befonja, feltűzze. De 
a mester egyetlenegyszer sem nézett az ar-
comba. Csak valahova előre révedt felettem 
a fennköltséget sugárzó tekintetével.”

Erdélyi rövid jellemábrázolásai mellett igen fontos, 

hogy az akkori opera- és koncertrepertoárról, továbbá 

az előadókról és az előadásokról is készített feljegyzé-

seket. Ezekből a leírásaiból kiderül, hogy a borzasztó 

körülmények ellenére milyen gazdag műsorral készül-

tek a művészek az 1945 tavaszától kezdődő szezonra.

„Még beesett az eső a színpadra, de a színház 
olyan hatalmas volumenű opera betanulá-
sával volt elfoglalva, mint a régóta betiltott 
Muszorgszkij Hovanscsina című zenedrámá-
ja. Március 15-től, a megnyitástól a szezon 
végéig, a nyári szünetig a balettrepertoárból 
a Harangozó-balettek – Bartók: A fából fa-
ragott királyfi, Milhaud: Francia saláta 
[Salade, op. 83] és az álomszép Csajkovszkij:  
Rómeó és Júlia –, Cieplinski mester mun-
káiból Ravel Bolerója és A rózsa lelke [Le 
Spectre de la rose, Weber zenéjére] című 
balettek kerültek felújításra. Közben a fo-
lyamatos operarepertoár: a Bánk bán, a 
Bohémélet, a Tosca és a Pillangókisasszony, 
A mosoly országa [Lehár Ferenc operettje], 
az Aida, a Traviata és a Trubadúr. Műsoron 
volt a Faust, a Szöktetés a szerájból, meg 
a Parasztbecsület, a Bajazzók és a felejt-
hetetlen Denevér, Osváth Júlia, Orosz Júlia, 

Rösler Endre, Maleczky Oszkár és Fekete  
Pál, valamint Sárdy János előadásában. […]

Eközben az előadások közti szünnapokon 
gyönyörű koncerteket tartott az Operaház 
zenekari művészeiből újjáalakult Filharmó-
niai Társaság, melyet legtöbbször Ferencsik 
János, Sergio Failoni, Fricsay Ferenc, Komor 
Vilmos és Varga Pál dirigált. […]

Az Operaház színpadára még mindig beesett 
az eső, de a színházi évad végéig ismét pa-
zar eseményekkel gyarapodott a repertoár. 
Bemutatták a Hoffmann meséit, melyben 
Nagypál László remekelt, a Székely fonót 
és a Háryt Palló Imrével, a Pique Dame-ot 
[Franz von Suppé operettjét] a felejthetet-
len Basilides Máriával, Udvardy Tiborral és 
Orosz Júliával. Sor került a Don Carlos és a 
Simon Boccanegra bemutatására, valamint 
Così fan tutte- és Don Pasquale-előadások-
ra. Briliáns előadásban mutatták be Gyurko-
vics Máriával a Lammermoori Luciát, mely-
nek minden mozzanatára és hangjára még 
ma is élénken emlékszem. Nagy esemény 
volt a Tannhäuser bemutatója Závodszky 
Zoltánnal. Ezekkel egyidejűleg természete-
sen műsoron maradt a fél, csonka évadban 
bemutatott operák sora. […]

A balettrepertoár bővült Goldmark 
Sakuntalájával [hangversenynyitány, op. 
13], de a nagy szenzációt a háború előtt 
betiltott A csodálatos mandarin bemuta-
tása jelentette. Különleges nyitás volt még 
Gershwin Amerikai rapszódia című balettje 
[a Rhapsody in Blue zenéjére].”

Laskai Anna

Forrás: 

Erdélyi Hajnal: Emlékkönyv az Operaház óvóhelyéről 

(Budapest: Corvina Kiadó, 2011).
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Az esküvőm előtt néhány nappal, 2016 nyarán meg-

csörrent a telefonom: Fehér Anikó – aki a Zeneakadé-

mián volt népzenetanárom – kérdezte, hogy lenne-e 

kedvem egy kínai gyerekcsoportnak Kodály-mód-

szerre épülő bemutatóórát tartani. Olyannyira volt 

kedvem, hogy ma Pekingből írom ezt a beszámolót.

Mondanom sem kell, hosszú út vezetett idáig. Az em-

lített budapesti bemutatóórák kapcsán ismertem meg 

Szilasi Alex zongoraművészt, aki további nagyszerű 

lehetőségekről számolt be. Eszerint Kínában komoly 

érdeklődés támadt a Kodály-módszer iránt, és magyar 

zenetanárokat szeretnének kiküldeni több városba is.

Első alkalommal egy hónapra utaztam ki. 2017 már-

ciusában Pekingben és Sanghajban több alkalommal 

tartottam bemutatóórát általános iskolás tanulóknak.  

Angol–kínai tolmácsommal igazán összebarátkoztunk 

a sok utazás alatt.

A sikerélmények és a kihívások, valamint a hosszú 

távú, jó munkalehetőség miatt döntöttünk úgy hege-

dűművész férjemmel, Erdei Gergővel, hogy a szeptem-

berben kezdődő tanévtől kiköltözünk Kínába. Otthagy-

va egyébként szeretett zeneiskolai állásomat, mára a 

pekingi Kodály Music Centre lett második otthonunk.

A tervezett szeptemberi induláshoz képest három hó-

nap csúszással költözhettünk csak ki az átláthatatlan 

bürokrácia és ügyintézés miatt. Végül december 2-án 

felszálltunk a repülőgépre, majd 3-án délután leszáll-

tunk egy másik időzónában. Először megmutatták 

a lakásunkat, majd megnéztük a központot, vagyis a 

munkahelyet. Mindkét épület Peking keleti felében, 

a Chaoyang kerületben található, de még így is sokat 

kell utazni.

A központban két, hangszerekkel felszerelt zenete-

rem és irodahelyiség van. Kínai és magyar kollégákkal 

dolgozunk együtt. Izgalmas egybeesés, hogy magyar 

zenetanár-kollégánk, Dévity Zoltán a 2010-es zene-

akadémiai gólyatáborban csoportvezetőm volt. Fele-

sége, Schvéger Ágnes is itt van velünk, és így négyen 

éppen kiadjuk a vegyeskari szólamokat, amit remekül 

ki tudunk használni. Jóformán egész nap a munkahe-

lyen vagyunk (9-től 18 óráig), így eddig nem sok időnk  

jutott a városnézésre, de ami késik, nem múlik.

Kodály-módszert ismertető, bemutató és népszerűsítő 

anyagokat készítünk. Először oktatási videók felvételé-

vel bíztak meg minket, ami igencsak összetett dolog, 

sokféle munkaszakaszból áll a számítógépes kotta- és 

szövegszerkesztéstől a fordításon át a hibátlan kép- és 

hangfelvételek elkészítéséig. Itt újra kiderült számom-

ra, hogy sosem tudhatja az ember, milyen képességei-

re lehet még egyszer szüksége.

UTAK, ÉLMÉNYEK

A csodálatos mandarinok földjén

Duo Duo (朵朵), azaz 
Erdeiné Halkovics Dorottya

Ge Ge (哥哥), azaz Erdei Gergő
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Az elmúlt hónapban közönségként két koncertélmé-

nyünk is volt, december 24-én pedig saját karácsonyi 

hangversenyt adtunk, amelybe bevontuk a kínai ze-

netanárokat is. Zoli vezényelt, énekelt, én a szopránt 

fújtam, vagy zongorán kísértem Gergőt és a belőlünk 

alakult kórust. Igazán színes műsort sikerült összeállí-

tanunk, mely felért egy korszakokon és nemzeteken át-

ívelő zenei utazással: a középkortól a jelenkorig angol, 

német és magyar szerzők művei, és egy szecsuáni dal 

is szerepelt a koncertünkön, legvégül pedig mindenki 

együtt énekelte a Kiskarácsonyt, magyar és kínai vers-

szakokkal.

A próbák alatt megbizonyosodtunk arról, hogy zenei 

tudásunk jóval szélesebb, kottaolvasási készségünk 

fejlettebb, mint a kínai zenetanároké. Egyre inkább 

felértékelődik az a tudás, amit nagyszerű oktatóimtól 

kaptam a Bartók konzis és a zeneakadémiai évek alatt.

A videók készítése mellett próbálunk előkészülni a 

tanártovábbképző kurzusokra, melyeket különböző 

városokban fogunk tartani, és időnként gyerekeket is 

tanítunk. Volt már olyan, hogy aznap tudtam meg a 

tanóra időpontját és a gyerekek életkorát, ráadásul 

mindkét tolmács szabadnapos volt. Mindenre fel kell 

készülni…

A nyelvi akadályok egyébként mindennaposak. Az első 

kiutazásom előtt úgy gondoltam, hogyha jól beszélek 

angolul és németül, az mindenhol elég lehet. Csalód-

nom kellett. Így hát belekezdtem az ötödik idegen 

nyelv tanulásába. A mandarin nyelvjárás egyébként 

csodálatos, ráadásul tonális nyelv, azaz a hanglejtés 

megváltoztathatja a szó jelentését.

A másik nehézség, hogy az ismert keresőprogramok 

és közösségi oldalak országosan le vannak tiltva, más 

webhelyeket használnak helyettük. Előfordul, hogy 

azért nem válaszolok, mert a levél meg sem érkezik.

Nemrég mégis sikerült összehoznunk egy találkozót 

a Magyarországon élő barátnőmmel, Zhang Yijing 

Ginával, aki jelenleg a Zeneakadémia zongora mes-

terszakos hallgatója. Miután megkóstoltuk a helyi kü-

lönlegességeket egy étteremben, a Tienanmen téren 

tettünk kiadós sétát.

Mindent egybevetve örülök, hogy itt lehetek, és hogy 

meg mertük tenni az első nagy lépést. Sok dolgot sze-

retünk az itteni életben, olyan érdekes helyeket, né-

peket, szokásokat, ételeket-italokat fedezünk fel, amit 

máshol esélyünk sem lenne. Például a tolmácsunk, 

Ágnes egy alkalommal ,,csúnya naranccsal” kínált meg 

bennünket, ami sokkal finomabb, mint az otthon is-

mert mandarin.

Minden héten tradicionális teaházba megyünk teákat 

kóstolni. Múltkor még egy népi fuvolába is belefúj-

hattunk, bár nekem nem nagyon akart megszólalni. 

A megélhetés nagyon olcsó, annyi mindent szerez-

tünk már be, hogy ha most kellene hazaköltözni, már 

nem lenne elég ugyanannyi bőrönd, mint amennyivel 

eljöttünk. De egyelőre (szerencsére?) nem akarunk  

hazaköltözni.

Erdeiné Halkovics Dorottya
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Egyéves a Studio 5

Varga Abigél: A Studio 5 legutóbbi koncertjét Nyolc 
másodperc címen hirdették meg. A következő, febru-
ári hangversenynek mi lesz a tematikája?

Varga Judit: Ennek a koncertnek a Live Animation cí-
met adtuk. A Solti Terem szecessziós enteriőrjét kor-
társ vetítéssel ellensúlyozzuk: a koncert teljes egészét 
élőben animált képsorok illusztrálják majd. Egyébként 
Révész László László képzőművész és Volkan Mengi ké-
szítették a koncerten látható ambient jellegű animáci-
ót. Fontos megemlíteni, hogy a zene és a kép viszonya 
a megszokott hierarchia fordítottja: ezen a koncerten 
a zene kerül előtérbe, melyet a videók kísérnek majd. 
Emellett a nyugat-európai és az ázsiai vonóshangzást 
állítjuk párba: a klasszikus vonószenekarra írt darabok 
között Chiao-Hua Chang játszik erhun (kínai hegedűn).

VA: Hogyan vitatják meg a koncert témáját egy öt  
zeneszerzőből álló csoportban?

VJ: Van egy nagy virtuális kalapunk, ahová mindenki 
bármikor bedobálhat koncert- vagy akár darabötle-
teket. Amelyik többünknek igazán megtetszik, vagy 

esetleg többek által is java-
solt tematika, azt részesítjük 
előnyben a soron következő 
koncert programjának ki-
alakítása során. Természe-
tesen egy kívülről érkező 
felkérés vagy aktuális év-
forduló is befolyásolhatja  
a koncepciót.

VA: Terveznek esetleg külföl-
di koncerteket a jövőben?

VJ: Az első évadot tudatosan 
Magyarországra terveztük. 
A jövőt tekintve minden-
képpen nyitottak vagyunk a 
nemzetközi megjelenések 
irányába is, de konkrétumo-

kat még nem szeretnék ezzel kapcsolatban elárulni.

VA: Mennyiben, illetve miben befolyásolja az alkotói 
folyamatot, hogy egy zeneszerző csoport tagjaiként 
kell dolgozniuk?

VJ: Bár szinte naponta beszélünk vagy vitatunk meg 
különböző kérdéseket, maga az alkotói munka mégis 
egyénileg, otthon történik. Fontos is ez a nagyfokú 
önállóság a csoport minden tagjától, hiszen szerintem 
a Studio 5 egyik legnagyobb ereje a tagok sokszínűsé-
gében rejlik.

VA: Miben más egy öttagú zeneszerző csoport kon-
certje egy olyan kortárs zenei hangversenyhez képest, 
ahol öt, egymással kapcsolatban nem álló szerző da-
rabja szerepel a műsoron?

VJ: Fontos számunkra, hogy a koncertjeink ívét alapo-
san átgondoljuk. Így biztosíthatjuk közönségünknek 
azt a homogén, egész estés élményt, melyet más kor-
társ koncertek – a műsorszerkesztés töredezettsége 
miatt – aligha tudnak megadni.

KORTÁRS ZENE

Tavalyi bemutatkozó koncertjük után idén február 23-án újabb esttel jelentkeznek a Studio 5 zeneszerző  
csoport tagjai. A koncertről és a csoport működéséről Varga Judit zeneszerzőt kérdeztük.

A Studio 5 zeneszerző csoport (Virágh András Gábor, Solti Árpád,
 Varga Judit, Kutrik Bence és Bella Máté)
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Őszintén becsülöm azokat a zenészeket, akik magas 

szintű technikai tudás birtokában vannak, de játé-

kuk és jelenlétük mentes minden öncélú vagy ma-

gamutogató gesztustól. Perényi Miklós híres arról, 

hogy tehetsége, sikerei és a művészi tevékenységét 

elismerő számtalan díj ellenére alázattal fordul a ze-

néhez. Az élmény, amit január 5-én a Nagyteremben  

kaptam tőle, fölülmúlta a várakozásaimat.

A műsoron Dvořák- és Schumann-művek szerepeltek. 

Perényi olyan könnyedséggel játszott, mintha a világ 

legtermészetesebb dolga lenne, hogy az ember kiül a 

dobogóra, a kezébe veszi a csellót, és már áradnak is a 

dallamok. Nézni is élmény volt, hogy mennyire uralja a 

hangszerét. Fényes, egyszerű, természetes hangon ját-

szott, laza bal kézzel, erőlködés nélkül. Az erdő csendje 

meghitt, lírai hangvétele után a Rondó minden téma-

visszatérése új jelentőséggel bírt.

Schumann, aki irtózott a tételek közti tapstól, cselló-

versenyének három tételét egybekomponálta, így a 

mű folyamatos koncentrációt kíván. Emellett a tech-

nikai kihívások lehetőséget kínálnak arra, hogy a mű-

vész megcsillogtassa tudása legjavát, és ezt Perényi 

messzemenően kihasználta. Sok munka és határozott 

elképzelés érződött az előadás mögött, nem engedte 

meg magának, hogy rutinból játsszon. Minden ütem 

mondanivalóját aprólékosan végiggondolta. Úgy érez-

tem, többszintű, szavak nélküli kommunikációnak va-

gyok a tanúja, sőt résztvevője. Keller András világosan, 

egyszerűen vezényelt, meghagyva a szólistának az irá-

nyítást. Perényi pedig figyelt Kellerre, szinte folyama-

tos kapcsolatot tartott vele, teljes tudatában annak, 

hogy másokkal együtt zenél. Látszott, hogy a zenekari 

közjátékok alatt is együtt lélegzik a darabbal és az elő-

adókkal. Míg a második tétel elringatott, a harmadik 

maga volt a dinamizmus. A mű egészének megköze-

Szerényen a Parnasszuson
Perényi Miklós és a Concerto Budapest (fotó: Benkő Sándor)

Hetvenedik születésnapját ünnepli idén Perényi Miklós. A gordonkaművész ez alkalomból január 5-én és 6-án 

a Concerto Budapesttel adott közös koncertet a Zeneakadémia Nagytermében.
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lítését manírmentesség és alázat jellemezte. Perényi 

háttérbe vonult, hogy a figyelem a zenére irányulhas-

son – éppen emiatt nem lehetett nem figyelni rá.

A csellóművész nem ünnepeltette magát, szerényen 

fogadta a vastapsot – a közönség magától is szívből ün-

nepelte. Ráadást is adott Bach D-dúr csellószvitjéből, 

ugyanolyan mesterien és kifinomultan, mint a többi 

elhangzott mű esetében.

A koncert második részében az Újvilág szimfóniát ját-

szotta a Concerto Budapest. A zenekar ebben a műben 

brillírozott. Míg a koncert első felében a szép pillanatok 

mellett néha előfordultak kisebb bizonytalanságok, az 

Újvilágban magabiztosan és felszabadultan játszott az 

A THReNSeMBLe együttes január 6-i zeneakadémiai koncertje nyitotta meg az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivált. 

Az idén ötödik alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat középpontjában a klasszikus és a kortárs, az 

eredeti alkotás és az átirat viszonya állt. A nyitókoncert műsorát is e téma mentén állították össze.

együttes. Keller is máshogy vezényelt: több instrukció 

tükröződött a mozdulataiban. A Concerto Budapest 

játékában gondolatgazdag megközelítés egyesült ma-

gas szintű megvalósítással. A negyedik tétel különösen 

hatásos volt, feltette a koronát az estére.

Gerencsér Anna

(2018. január 5., Zeneakadémia, Nagyterem, Perényi 

70, Perényi Miklós és a Concerto Budapest, vezényelt: 

Keller András; Dvořák: Az erdő csendje, op. 68/5, a 

szerző átirata csellóra és zenekarra; Dvořák: Rondó 

csellóra és zenekarra, op. 94; Schumann: a-moll csel-

lóverseny, op. 129; Dvořák: 9. „Újvilág” szimfónia, 

e-moll, op. 95)

Az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál nyitókoncertje (fotó: Zeneakadémia / Mudra László)

Átlátszó hangokon
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A koncert első felében Tornyai Péter Ravel-hangszere-

lése képviselte a „klasszikus”, Laczkó Bálint darabja a 

kortárs zenét. Ravel 1910-ben négykezesre írt, majd 

egy évvel később zenekarra is átdolgozott Lúdanyó 

meséi című szvitjét Tornyai Péter 2016-ban hangsze-

relte át kamaraegyüttesre. Tornyai átirata elemzés 

és interpretáció is egyben, alig van benne olyan dal-

lam, amelynek hangszerelése azonos az eredetivel. 

Emellett a zeneszerző olyan technikai, hangszínbeli 

megoldásokat is használ – üveghangok, pengetett 

hangok, felhangjáték –, melyek kihívást jelentenek 

az előadónak, és hangsúlyozzák az átirat kortárs jelle-

gét. Eközben azonban végig megmarad a Ravel-műre  

jellemző áttetsző hangzás.

Laczkó Bálint Párhuzamok című darabja – amely a 

szerző diplomakoncertjén hangzott el először néhány 

hónappal korábban – a párhuzamosság absztrakt fo-

galmának lehetséges zenei megjelenési formáit járja 

körül, legyen az két tempó, karakter vagy szólam pár-

huzamos megszólalása.

A kamaradarabokat Horváth Bálint két kompozíció-

ja, a DEAC című sorozat 3. és 4. darabja kötötte ösz-

sze. A D–E–A–C hangokra épülő darabok hangzásvi-

lágukban reflektáltak a Ravel-műre, szépen keretbe 

foglalva ezzel a koncert első részét. A 4-es fuvola-

zongora darabban, amely a barokk passacaglia variá-

ciós elvére készült, a zongorista-zeneszerző partnere  

Réman Zsófia volt.

A koncert második felében elsőként Gérard Grisey 

francia zeneszerző Vortex temporum című művének 

első két tétele hangzott el. A kortárs zene klasszikusá-

nak is nevezhető, 1998-ban elhunyt Grisey a Messiaen 

utáni francia zeneszerző generáció kiemelkedő alko-

tója és tanáregyénisége volt. Műveiben leginkább 

a hangszínnel és az időkezeléssel, valamint e kettő  

összefüggéseivel foglalkozott. Vortex temporum című 

darabját állandó kavargás, hullámzás jellemzi, illetve 

több különböző tempóérzet határozza meg a „szél-

ső határig sűrített idővel, melyben összemosódnak  

a körvonalak”.

A koncertet Dargay Marcell View without a room – 

Szoba kilátások nélkül című műve zárta. A kifejezetten 

erre a koncertre komponált, két énekes szólistára és 

kamaraegyüttesre írt darab klasszikus és kortárs zenei 

elemeket is vegyít, emellett az 1980-as évek alterna-

tív popzenéjét is megidézi. A darab szövege egy olyan 

kompiláció, mely az Európa Kiadó Popzene és a New 

Order Sub-Culture című dalának sorait állítja egymás 

mellé úgy, hogy a határok elmosódjanak, és kifejezés-

re jusson a köztük lévő átjárhatatlanság.

Szólnunk kell a kamaraművek előadóiról is. A 2008-

ban alapított THReNSeMBLe minden évben rendsze-

res résztvevője a fesztiválnak, idén először az ő kon-

certjük nyitotta az eseményt. A Horváth Balázs vezette 

együttes végig nagyon precízen, magas fokú koncent-

rációval játszott. Nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy 

a darabok a kotta szerint, a lehető legpontosabban 

szólaljanak meg. Néha azonban úgy éreztem, hogy 

túlságosan háttérbe vonultak, előadásuk emiatt egyes 

pillanatokban nem volt annyira átütő. Ám ezeket a 

momentumokat rögtön feledtette egyébként nagyon 

magas színvonalú játékuk. Különösen hatásos volt a 

Vortex temporum zongoraszólója, illetve Dargay Mar-

cell darabja, melyben a kamaraegyütteshez Rajk Judit 

és Annus Réka kifejező éneklése társult.

Takács Hajnalka

(2018. január 6., Zeneakadémia, Solti Terem; Ravel–

Tornyai Péter: Lúdanyó meséi [átirat kamaraegyüttes-

re]; Laczkó Bálint: Párhuzamok; Horváth Bálint: DEAC 

No. 3, 4; Dargay Marcell: View without a room – Szoba 

kilátások nélkül; Gérard Grisey: Vortex temporum 1–2. 

tétel; Rajk Judit és Annus Réka – ének, Horváth Bálint 

– zongora, Réman Zsófia – fuvola, THReNSeMBLe, ve-

zényelt: Horváth Balázs)

KRITIKUS TOLLAL
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merülnek. Ez is kulcsot adhat ahhoz, hogy még többet 
tudjunk nyújtani a közönségnek.

HZs: Úgy látom, nagy felelősséggel állsz hozzá a szak-
mád színészi oldalához. Mennyit segített ebben a  
Zeneakadémia? A színészi pályára is olyan jól felkészíti 
a szak a hallgatókat, mint az énekesi hivatásra?

HL: Rendkívül jól felvértezett az operaénekes mes-
terszakon töltött két év, és szenzációs tanáraim. 
Marton Éva zseniális színésznő, rengeteget tanultam 
tőle, keveselltem is az együtt töltött időt. Almási-
Tóth András színészmesterség-órái is mélyen belém 
ivódtak. A gyakorlati feladatok mellett sokszor csak 
beszélgettünk – számomra ezek az alkalmak voltak a  
legmeghatározóbbak.

Friss diplomásként nemrég egyszerre két főszerepet 
kellett eljátszanom: be kellett ugranom a Bohém-
életbe Mimire, mellette pedig Pécsett Rosalindát 
énekeltem A denevérben. A mesterképzésen kapott 
felbecsülhetetlen útravaló nélkül talán képtelen let-
tem volna erre. Persze szerencsés is vagyok, mert el-

PORTRÉ

Hózsa Zsófia: Másfél éve nyertél díjat 
a Marton Éva Énekversenyen, utána 
Junior Prima díjas lettél, és azóta pö-
rög a karriered. Hogyan éled meg ezt 
a változást?

Horti Lilla: Szerencsére a mesterkép-
zés alatt rengeteg dolgom volt, folya-
matosan készülni kellett koncertekre, 
előadásokra, úgyhogy nem érzékel-
tem olyan nagy változást. A munka 
mellett most éppen a tanári mester-
szakot végzem; néha úgy érzem, bele-
szakadok. De megnyugtat és örömmel 
tölt el, hogy valamit már letettem az 
asztalra, és nem kell majd kétségbe-
esnem, amikor végleg kikerülök az egyetem bizton-
ságot adó falai közül. A legfontosabb – és egyben a 
legnehezebb ebben az életmódban –, hogy az alvás-
ra időt szakítsak, hiszen anélkül nem lehet énekelni.  
De már az is feltölt, ha takarítok, egy-egy barátommal 
találkozom, vagy a felhalmozott könyveim közül kiválo-
gatom a következő olvasnivalókat. Rengeteg könyvem 
van, egy antikváriumból képtelen vagyok tíznél keve-
sebbel távozni.

HZs: Az olvasás csak szórakozás számodra, vagy szak-
mailag is fontosnak tartod, hogy olvasott legyél?

HL: Számomra inkább szórakozás, de szakmailag is 
rendkívül fontos. Nem csak azért, mert fejleszti az íz-
lést, a stílusérzéket, a szókincset vagy az igényszintet: 
egy opera alapjául szolgáló mű megismerését a felké-
szülés elengedhetetlen részének tartom. Szeretnék 
mindent megtenni azért, hogy a produkcióm meg-
alapozott és a lehető legmagasabb minőségű legyen. 
Hasznos másokkal is beszélgetni erről. A szakmán kí-
vüliek sokszor fogalmaznak meg olyan gondolatokat, 
amik bennünk, előadóművészekben talán fel sem 

Horti Lilla (fotó: Tuba Zoltán)

Horti Lilla neve a 2016-os Marton Éva Énekverseny óta minden zenész fülében ismerősen cseng. Azóta már 
főszerepet is énekelt az Erkel Színházban, a naptára tele van fellépésekkel, és továbbra is hallgatója a Zeneaka-
démiának. A sűrű napok rohanásában mégis jutott ideje egy beszélgetésre – színészetről, legendás tanárairól, 
a közönség iránti felelősségről, szerepekről és célokról.

„Erre a pályára születtem”
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varázsolt művészegyéniségem mellett van egy józan, 
jég hátán is megélő oldalam, így nem esem pánikba 
a hasonló kihívásoktól: megoldandó problémaként  
kezelem őket.

HZs: Ebben hasonlítasz Marton Évára.

HL: Néhányszor a művésznő és a férje is megemlítette, 
hogy sok mindenben hasonlítok a fiatal Marton Évára. 
Ez nagyon jólesett. Ugyanakkor sok mindenben kü-
lönbözünk is, és ezekkel a dolgokkal szemben mindig 
toleráns volt.

HZs: Mi az, amiben különböztök?

HL: Lelkileg is más beállítottságúak vagyunk, és han-
gilag is kevésbé vonzódom az ő nagy repertoárjához. 
Bár lehet, hogy ez a koromból adódik, és egyszer én 
is arra vágyom majd, hogy Strauss- és Wagner-szere-
peket énekeljek. Egyelőre inkább csak hallgatom őket, 
és olvadozom.

HZs: Van olyan szerző vagy mű, amit nem szeretsz hall-
gatni?

HL: Azt nem szeretem hallgatni, amikor nem jó az elő-
adás. Amikor üres, nem kidolgozott, és áthatja, hogy 
az előadót kizárólag a reflektorfény motiválja. Ez ma 
sajnos világszintű jelenség, pedig igényes kivitelezés-
ben szinte bármilyen zene magával tudja ragadni a 
közönséget. Egyébként legtöbbször inkább régi felvé-
teleket hallgatok.

HZs: Feladatodnak tartod a közönség nevelését?

HL: Teljes mértékben. Sokan tanácsolják, hogy csak a 
fontos felkéréseket vállaljam el, de egyszerűen nem 
tudok lemondani a kis vidéki koncertekről, ahol a 
művészettel ritkán találkozó embereknek adhatok va-
lamit. Örülök, hogy láthatom rajtuk az átszellemülést, 
a feltöltődést. Sok művész félvállról veszi az ilyen fellé-
péseket, amit hatalmas hibának tartok.

HZs: Nemrég Mimi szerepét énekelted az Erkel Szín-
házban. Az átlagos operakedvelőnek Mimiről egy 
naiv, törékeny lelkű lány jut eszébe, te viszont erős, 

magabiztos nő vagy. Nem töltött el félelemmel ez a  
sztereotípia?

HL: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem futott át 
az agyamon. De nem féltem. Ismerem magam, és csak 
olyasmit vállalok el, amivel képes vagyok azonosulni. 
Igaz, hogy a személyiségem vidám, energikus, erős, de 
velem is megesik olykor, hogy törékennyé, sebezhető-
vé válok, félénk vagyok, vagy zavarba jövök. Tudtam, 
hogy a lelkem melyik szegletébe kell nyúlnom ehhez 
a szerephez.

Ennyire pozitív fogadtatásra viszont tényleg nem szá-
mítottam – igaz, inkább a saját megnyugtatásomra 
koncentráltam, és igyekeztem nem belegondolni, 
hogy kik álltak már előttem ebben a produkcióban az 
Erkel Színház színpadán. Sümegi Eszter 1983-as ru-
hájában léptem színpadra, ami azóta Kolonits Kláráé 
is volt. Ebben a szakmában sok múlik a tehetségen, 
a belefektetett munkán és a hangi adottságokon, de  
a pszichikai teherbírás mindennél fontosabb.

HZs: A stressztűrő képesség adottság csupán, vagy 
dolgozol a fejlesztésén?

HL: Természetesen fejleszthető. Saját magam terape-
utájaként mindig higgadtan átgondolom a helyzetet. 
Ha az ember nyugalmat erőltet magára, igyekszik 
pozitívan szemlélni a világot, sokat mosolyog, kedves 
másokkal, akkor az befelé is hatni fog. Persze a realitás 
talaján kell maradni. Problémás helyzetben igyekszem 
megtalálni a kivezető utat mind a szakmai, mind a jel-
lemfejlődés terén.

HZs: Milyen célokat szeretnél elérni a szakmában?

HL: Azt, hogy megmaradjon az őszinteségem és a mos-
tani hozzáállásom a munkához. Hogy minden produk-
ciómmal szívből jövő és minőségi értéket tudjak adni 
az embereknek. Az sokkal kevésbé érdekel, hogy med-
dig jutok a ranglétrán. Nem érzem úgy, hogy a szakma 
minden áldozatot megérne: a családról például bizto-
san nem mondanék le. Emellett persze hihetetlenül 
jó, hogy azt érezhetem: erre a pályára születtem, és 
önazonos vagyok benne. Remélem, nem fásulok majd 
bele, és marad elég motivációm, ami tiszta és igaz.

PORTRÉ




