02

TARTALOM

IMPRESSZUM
Főszerkesztők:
Hózsa Zsófia, Merényi Péter

03

SZENÁTUS

04

HÍREK, ESEMÉNYEK

07

NÉPZENE

08

A ZENÉN TÚL

10

ELŐDEINK MÁSKÉPP

12

JAZZ

14

KORTÁRS ZENE

15

KRITIKUS TOLLAL

18

UTAK, ÉLMÉNYEK

Felelős kiadó:
LFZE HÖK
Olvasószerkesztő:
Molnár Fanni
Borító:
Farkas Virág
Szerkesztők:
Bokor Lilla
(Szenátus)
Eckhardt Fanni
(Utak, élmények)
Elek Martin
(Kritikus tollal)
Fésűs Borbála
(Hírek, események)
Lakatos Zsuzsa
(A zenén túl)
Laskai Anna
(Elődeink másképp)
Lipták Dániel
(Népzene)
Pázmándi Gergely
(Jazz)
Varga Abigél
(Kortárs zene)
Lektor:
Kovács Sándor
(Kritikus tollal)

FIGARO | 2018. március–április

SZENÁTUS

Profilbontás
Eseménytelennek ígérkezett a februári Szenátus – a kulcsszó azonban, hogy ígérkezett. Az elsőre protokollárisnak tűnő ülés ugyanis komoly kérdéseket vetett fel: többek között az egyetem kommunikációs stratégiai
tervezetének elfogadását.
Frissítő örömhírrel nyitni a már-már ütemszerű gyászhírek helyett: professor emeritusi címet vett át Perényi
Miklós. A kitüntetést ezúttal a Vonós Tanszék terjesztette elő. A professor emeritusi címet egyébként csak
olyanok kaphatják meg, akik hetvenedik életévüket betöltötték. Ellentétben a megszokott, csendes
szavazásokkal, most számos tanár és kolléga látta
szükségét néhány kedveskedő, nosztalgikus szónak.
Különösen emlékezetes volt ezek közül Péteri Lóránt,
a Zenetudományi Tanszék vezetőjének laudációja,
mely Perényi generációkon átívelő pályáját idézte
fel – a szöveg a Zeneakadémia honlapján is olvasható.
Napirendre került az új jogi igazgató megválasztása.
A nyár folyamán kiírt pályázat kiértékelése csak most
zajlik. Bár ekkora lefutási idő természetes, az ügy mégis sürgető, mivel a jogi osztály leterheltsége az utóbbi
hetekben kritikussá vált. A harminckét beadott pályázatból három került a Szenátus elé, melyeket a jelentkezők személyesen is prezentáltak. Végleges döntés
azonban nem születhetett, a Szenátus ugyanis csak

javaslatot tehet. A konkrét határozat a kancellár jogkörébe tartozik, aki megígérte: napokon belül döntést
fog hozni.
Az ülés fókuszában a Kommunikációs Igazgatóság által
kidolgozott stratégiai koncepció állt, amely útmutatóul szolgál majd a később elkészítendő kommunikációs
szabályzathoz, a honlap korszerűsítéséhez, valamint
az arculati kézikönyv benyújtásához a Szenátus elé.
Mindezt a Középtávú kommunikációs stratégiai koncepció határozza meg, hároméves periódusra ütemezve. A dokumentum célja „az egyetemi tevékenységet (az oktatást és kutatást), illetve a kapcsolódó
koncertszervezést (koncerttevékenységet) hármas
egységükben, (avagy) »három lábra« támaszkodva”
megjeleníteni. Ezen álláspont alapján a Kommunikációs Igazgatóság kiszolgálja mind a Koncertközpontot,
mind az oktatói igényeket, figyelemmel a hallgatók
érdekeire.
Bokor Lilla
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HÍREK, ESEMÉNYEK
Magyar nyertes a 8. Garth Newel
Zeneszerzésversenyen

10. Nemzetközi Indianapolisi
Hegedűverseny

A Garth Newel Music Center az Egyesült Államok
egyik legaktívabb kamarazenei szervezete. Az 1973ban a virginiai Hot Springsben alapított intézmény rezidens együttesének, a Garth Newel Piano
Quartetnek az a célja, hogy a zeneszerzésverseny
által bővítse a zongoranégyes repertoárját és népszerűsítse a kortárs zenét. A nyolcadik alkalommal
megrendezett megmérettetésen a kilencven pályamű közül Kecskés D. Balázs, a Zeneakadémia doktorandusz hallgatója és a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakgimnázium zeneszerzéstanára Accusativus című
műve nyerte el az első díjat. A győztes kompozíció
ősbemutatójára 2018. augusztus 11-én kerül sor.

Tizedik alkalommal rendezik meg idén a világ egyik
legrangosabb hegedűversenyét. A 2018. augusztus 31.
és szeptember 16. között zajló 10. Quadrennial International Violin Competition of Indianapolis zsűritagjai
idén Jaime Laredo, Arnold Steinhardt, Pamela Frank,
Cho-Liang Lin, Dmitry Sitkovetsky, Dong-Suk Kang,
Rodney Friend, Mihaela Martin és Kyoko Takezawa
lesznek. A versenyre 16 és 30 év közötti fiatalok jelentkezését várják.

Forrás: lfze.hu

Elhunyt Katona Béla, a Zeneakadémia
egykori hegedűtanára
A Vonós Tanszék korábbi oktatója hegedűsök
generációit tanította itthon és külföldön.

Forrás: lfze.hu

Hegedű próbajáték a
Pannon Filharmonikusoknál
A Pannon Filharmonikusok próbajátékot hirdet hegedű tutti állásra. A próbajáték tervezett időpontja március 25., amelyre írásban lehet jelentkezni az alábbi
címen: Pannon Filharmonikusok, 7622 Pécs, Breuer
Marcell sétány 4., vagy office@pfz.hu.
Forrás: lfze.hu

Az 1920-ban született Katona Béla Zathureczky
Ede tanítványa volt a Zeneakadémián. Diplomája megszerzését követően, 1949-től tanársegédként tevékenykedett Zathureczky mellett, akinek
1956-os távozása után átvette hegedűosztályát.
Pauk György ajánlására 1966-ban meghívást kapott a manchesteri Northern College-ba, így ő
is elhagyta Magyarországot, és a londoni Trinity
College-ban, majd később a Tokyo University
of the Artsban (a Tokyo Geidaiban) tanított.
97 évesen, Londonban érte a halál.
Magyarországi osztályából több ismertté vált
hegedűs került ki: Pauk György, Sebestyén Ernő,
Homoki György, Gyermán István, Hevesi Judit, valamint a Kodály Vonósnégyes két egykori
hegedűse, Devich Sándor és Szabó Tamás.
Forrás: lfze.hu
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Dobos Dániel második díjat nyert
a Magyar Zeneszerzők Egyesülete
pályázatán
A Magyar Zeneszerzők Egyesülete Kodály születésének 135. évfordulója alkalmából pályázatot hirdetett népzenei ihletésű zeneművek komponálására.
A pályázat célja, hogy segítse kortárs zenei nyelvezetű, a népzene által inspirált darabok létrejöttét.
Ennek megfelelően a művek alapul vehettek és feldolgozhattak népzenei alkotásokat, de akár építkezhettek a magyar vagy nem magyar énekelt, illetve
hangszeres folklór elemeiből is. A díjnyertes kompozíciókat bemutatják a Magyar Zeneszerzők Egyesülete
által rendezett hangversenyen. A pályázat második
díját Dobos Dániel, zeneszerzés mesterszakos hallgató
nyerte (tanára: Bella Máté).
Forrás: lfze.hu

HÍREK, ESEMÉNYEK
A So(u)lGroup bemutatkozó
koncertje
A 2018-ban alakult So(u)lGroup március 18án debütál a Marczibányi Téri Művelődési
Központban a Gradus ad publicum sorozat
keretében. A bemutatkozó együttes célja egy
olyan baráti közösség létrehozása, amely időről időre változó formációkká alakulva ad kamara-, illetve zenekari koncerteket. Számukra
az egymással és az egymásért való zenélés
jelenti a legnagyobb örömet. Éppen ezért a
szólóművek mellett olyan versenyművek is
felcsendülnek a koncerten, amelyekben egyszerre több szólista is a színpadra lép. Az est
zenekarát Marsovszky Johannes vezényli, az
oldott hangulatról pedig a házigazda és egyben a sorozat szerkesztője, Eckhardt Gábor
gondoskodik. Az est fellépői: Eredics Zsófia
(oboa), Simonics Viktória (fagott), Ilosfai
Csenge és Németh Gábor (hegedű), Kalocsai
Eszter (brácsa), Agárdi Eszter (gordonka),
valamint Szőcs Henrik (zongora).
Forrás: lfze.hu
So(u)lGroup (fotó: ODPictures Art Studio)

Klasszikus és kortárs: nagyböjti zenés áhítat a Teréz-templomban
Az Avilai Nagy Szent Teréz-templom látogatói a húsvéti ünnepkörre nagyböjti hangversenyen hangolódhatnak, melyre március 23-án, 19:30-kor kerül sor.
Nem hagyományos értelemben vett koncertként,
hanem elsősorban nagyböjti áhítatként meghirdetett esemény várja az érdeklődőket. Programjában
klasszikus és kortárs művek egyaránt szerepelnek,
a Concerto Harmonia kamarakórus előadásában.
A kórus 2000-ben alakult, az esten vezénylő Gulyás
Gergely 2017 szeptembere óta művészeti vezetőjük és karnagyuk. Különlegessége az eseménynek,
hogy a nagyböjti témakörön belül klasszikus és 21.
századi művek egyaránt elhangzanak. A koncert első

felében Szalacsovis Sándor Nagyböjtben és Miserere
mei, valamint Dankó Richárd Ave verum és Timor et
tremor című kórusművei szerepelnek, második részében Schubert-, Liszt-, Kodály- és Mozart-kompozíciókat hallhat a közönség. A programon szereplő darabokat Barta Gergely zeneszerző és orgonaművész
szólóorgonaművei kötik össze. Minden kortárs kompozíció megszólalása ősbemutató, tematikájukban
szorosan kapcsolódnak a műsoron szereplő klasszikus
darabokhoz. Az estet Horváth Zoltán esperes-plébános beszéde nyitja, a belépés ingyenes és minden
érdeklődő számára nyitott.

2018. március–április | FIGARO

05

06

HÍREK, ESEMÉNYEK
Nyílegyenesen – Andor Éváról írt könyvet Angelika Lippe
A Zeneakadémia némettanára, Angelika Lippe az Operaház örökös tagjai sorozat legújabb kiadványaként
publikálta a legendás énekművész pályáját bemutató
kötetet.
„2016 nyarán kerestek meg az Operaházból azzal a
kéréssel, hogy meséljek nekik történeteket Andor
Éváról. Jól ismertem őt, mint embert, kollégát, barátot és mint művészt is, mégis úgy éreztem, alig tudok
róla valamit. Ekkor határoztam el magam a munkára.
Először memoárokat terveztem írni régi osztálytársai,
kollégái, tanítványai segítségével, de végül helyesebbnek láttam egy pályadokumentáció elkészítését. Úgy
érzem, így Andor Éva a saját szavaival beszél hozzánk.
Amikor a művésznő meghalt, számos dokumentuma
hozzám került – többek között egy operarajongó,
Weiszenberger Erzsébet füzete, melybe szisztematikusan gyűjtötte az énekesekről megjelenő publikációkat.
Ennek segítségével kezdtem bele csaknem egyéves
kutatómunkámba a Széchényi Könyvtárban, illetve az
Operaház és a Zeneakadémia irattárában. Ahogy a cím
is utal rá, egy embert próbálok bemutatni, akit ötévesen ráállítottak a pályájára, és ő ezt töretlenül, megingások nélkül végigfutotta. Erre a gondolatra fűztem fel
az egész könyvet.”
Angelika Lippe 1987-ben a Zeneakadémia énekes hallgatójaként ismerkedett meg Andor Évával. „A szép,
tükrös X-es teremben találkoztunk először, ott oktatott
egy számomra akkor még teljesen érthetetlen nyelven. Hatalmas energiával és lendülettel tanított, ami

hallgatóit is magával ragadta – szenzációs élmény volt
a vele való munka. Rendkívül szigorú volt, ugyanakkor
segítőkész és lelkiismeretes. Pályájáról sosem beszélt,
de ha kérdeztük, mindig megemlítette első tanárát,
Andor Ilonát (nevét is tőle vette át, amikor az Operaház vezetőségének tanácsára lecserélte a Prácser vezetéknevet), és Kodály Zoltánt, akihez szoros barátság
fűzte, és aki egész pályája során a vezércsillaga volt.”
A számos fotót és korabeli dokumentumot tartalmazó kiadvány az Opera és az Erkel Shopban vásárolható
meg.

Andor Éva Emlékverseny
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Zeneakadémia Alapítvány Andor Éva Emlékversenyt hirdet a
Zeneakadémia ének szakos hallgatói részére. A versenyt 2018. március 22. és 24. között rendezik meg, a
jelentkezési határidő 2018. március 9., péntek. Az első
három helyezett pénzjutalomban részesül. A BA kategória díjai a Zeneakadémia Alapítvány támogatásával:
100 000, 70 000 és 40 000 forint. Az MA kategória díjai
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pedig a Zeneakadémia Baráti Körének támogatásával:
120 000, 80 000 és 50 000 forint. A legjobb Mozart-dal
vagy -ária előadója közreműködhet a Zeneakadémia
egy saját rendezésű koncertjén, a legjobb Kodály-dal
előadásáért pedig 100 000 forint különdíj jár, amelyet
Kodály Zoltánné Péczely Sarolta ajánlott fel.
Forrás: lfze.hu

NÉPZENE

Tiszta forrás települések
a történeti források bevonásával, Bartók a szomszéd népek
parasztzenéjének
kutatásával
és az etnikumok közötti hatások
vizsgálatával, míg Lajtha a gazdag
hangszeres tradíciók felfedezésével hosszú időre meghatározták
a magyar népzenekutatás nagy
témáit.

A Zenetudományi Intézet, a Néprajzi Múzeum és a
Hagyományok Háza együttműködésével indult a Tiszta
forrás település program 2014-ben. Az intézmények
közösen adományozzák a címet olyan településeknek,
ahol néprajzi gyűjtőink és népzenekutatóink legnevesebbjei munkálkodtak népi kultúránk kincseinek gyűjtésében és feltárásában. A program célja egyrészt az,
hogy a települések lakóihoz, a „forráshoz” is eljusson,
hogy milyen, a magyar zenei néphagyomány szempontjából jelentős kincset őriznek, másrészt az, hogy a
falusiak segítsék a felgyűjtött anyag megőrzését, megalapozva továbbadásuk lehetőségét.

Minden falunak összeállítanak
egy gyűjteményt a Néprajzi Múzeum és a Zenetudományi Intézet
archívumaiban őrzött anyagok
alapján. Ezek magukban foglalják
a négy emblematikus személyt
követő utódok munkáit, az adott
településekről gyűjtött, tudományosan válogatott dallamok
felvételeit, valamint a hozzájuk
tartozó dokumentációt is. A polgármesterek így a falvak összes
népi kincsét hazavihetik. A papíralapú zenei lejegyzéseken és a
különböző hanghordozókon (például viaszhengereken
és magnetofonszalagokon) rögzített anyagokon kívül
néptáncos filmfelvételek és archív fotók is a gyűjtemény részét képezik. A címet határon túli települések
is elnyerhetik, a gyűjtemények pedig nem csak magyar
anyagot tartalmaznak.
A Tiszta forrás település címet ünnepélyes átadó keretében nyújtják át a polgármestereknek április elején.
Tari Dorottya
Az eddig jutalmazott települések

A program keretében népzenekutatásunk meghatározó személyiségei, Vikár Béla, Kodály Zoltán, Bartók
Béla és Lajtha László gyűjtőhelyei közül válogatnak a
program létrehozói. Gyűjtéseik, elméleti munkáik kijelölték a magyar népzenei hagyomány feltárásának
főbb irányait. Ezek mind a mai napig alapvetően befolyásolják a tudományág arculatát és életét. Vikár a
folklórjelenségek komplex megközelítésével, Kodály

2014:
		
2015:
2016:
2017:

Bogyiszló, Felsőireg (ma Iregszemcse),
Mezőkövesd és Mohács
Gyula és Hetes
Gyergyóditró és Nagymegyer
Nagykálló és Őcsény
Forrás: zti.hu/tisztaforras
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A ZENÉN TÚL
Talán a tavaszi hangulat, talán a húsvéti szünet reménykeltően közeledő hete inspirált – mindenesetre kifejezetten gazdag és izgalmas kulturális programajánlót sikerült összeállítanunk. Az otthonülős estékre találtunk
tökéletes olvasnivalót, a kevésbé lusta napokra rövidfilmfesztivált és egy különleges fotókiállítást. Azokra is
gondoltunk, akik szeretik halmozni az élvezeteket: számukra egy összművészeti színházi est az ellenállhatatlan
ajánlatunk.

Világos sötétség

Rafael Y. Herman fotója (forrás: ludwigmuseum.hu)
Április elsejéig látogatható a Ludwig Múzeumban
Rafael Y. Herman első önálló magyarországi fotókiállítása. Az izraeli születésű művész az éjszaka sötétjét
mutatja be munkáiban – meglehetősen világosan.
Ha ugyanis előzetes tájékoztatás nélkül szemlélné a
látogató e kiállítás fotóit, könnyen hihetné azt, hogy
csupán különös fényviszonyok közt készített nappali
képeket lát. A modern technológiával kivilágosított
éjszakai természetfotókon láthatóvá válik például,
hogy milyen színűek lesznek a virágok, amikor a Hold

fényét verik vissza. A képeken megjelenő éjszakai tájat
nappali fényviszonyokhoz szokott szemmel értelmezzük, a végeredmény pedig olyan, mintha nem létező
valóságot szemlélnénk tapintható biztonsággal. Rafael
Y. Herman az éjszakai tájak különleges színeinek bemutatásán túl éppen erre kívánja felhívni közönsége
figyelmét: bár életünk felében óhatatlanul körülvesz
minket az éjszaka, annak valósága számunkra mégsem
létezik, hiszen nem láthatjuk. A kiállítás fotói azonban
bepillantást engednek a másik világba.

„Egyszer tévedj, hogy hihessem, közönséges halandó vagy te is.”
Néhány hónapja jelent meg A bilincs a szabadság legyen címmel Mészöly Miklós és Polcz Alaine közel öt
évtizedet átölelő levelezése. A 744 darab, kronologikus rendben közölt levél és rövid üzenet kéziratait
1998-ban a házaspár személyesen helyezte letétbe

FIGARO | 2018. március–április

a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában. A regényként is olvasható levelezés elsősorban a kettejük
közti gondolatváltás és érzelemközlés dinamikáját
eleveníti meg. Végig jelen van a kötetben továbbá
két, szabadság után vágyó embernek az adott politi-

A ZENÉN TÚL
kai rendszerhez fűződő viszonya. Egyedi nézőpontból
olvashatunk a számunkra már történelemmé vált
mindennapokról, a kádári Magyarországon való élet
fortélyos kompromisszumairól vagy a rendszerváltás
körüli kusza eseményekről. Bőven találhatunk a gyűjteményben utalást jelentős és ismert közéleti kortársakra, irodalmi alkotásokra, de művészi értékű levelezést tudott folytatni a házaspár a számlákról vagy a
rezsiről is. A nagyjából 900 oldalas könyv két szabad,
alkotó ember találkozását és egymásra gyakorolt hatását meséli el. A kettejük közti kapcsolat megélte a
maga idilli fázisait és mélypontjait is, sajátosan értelmezett szerelmük házasságuk hivatalos felbontása
után sem múlt el. Nádas Péter, a pár közeli barátja így
fogalmaz a levelekhez mellékelt esszéjében: „Alaine
nagyon erős és nagyon önálló lény volt. Egy szabad
ember. Egyedül is teljes. Aki a szabadságát legfeljebb
a másik szabad emberért adja fel. Hiszen Miklós is feladta érte. Kölcsönösen feladták egymásért. S így aztán
Miklós egyetlen méltó párja Alaine lett és maradt a világegyetemben.” A kötet a tavalyi év egyik legnagyobb
irodalmi szenzációja volt – érdemes beszerezni egy
példányt a könyvespolcra.
Lakatos Zsuzsa

Három író, három zenész
A Katona József Színház nagyszínpadán március 24-én
és 25-én három író és három zenész közös szerzői estjére kerül sor. Parti Nagy Lajos, Spiró György és Závada
Pál az irodalmat, Dés László, Dés András és Barcza Horváth József pedig a jazz-zenét képviselik, hangsúlyozva, kiemelve vagy akár ellenpontozva egymás munkáit. A program szerves része, hogy a jelenlévő művészek
alkotásai mellett Esterházy Péter írásai is elhangzanak.
Műfaji megkötés nincs: az esten egyaránt hallhatunk
verseket, regényrészleteket, novellákat a szóban forgó
írók tollából, dramaturgiai ívüket a zenei aláfestések
rajzolják meg. A két részből álló előadás mindkét felében két-két író szövegei hangzanak el, finálénak pedig
mindnyájan egy megadott témát dolgoznak fel.

Mészöly Miklós és Polcz Alaine (forrás: mno.hu)

Rövidfilmek a fókuszban
Április 3-án idén is kezdetét veszi a Friss Hús Rövidfilmfesztivál, amely egészen április 8-ig tart. A fesztivál megmérettetés is egyben, a hazai és nemzetközi
filmegyetemek fiatal rendezői, operatőrei és színészei
versenyeznek egymással, miközben lehetőséget kapnak rá, hogy alkotásaikat nagyközönség előtt is bemutassák. A nevezési feltételek közé tartozik, hogy csak
2016. január 1. után készült, más fesztiválokon nem indított filmeket mutathatnak be. A fiatal versenyzők öt
kategória közül választhattak: élőszereplős fikció, animációs film, dokumentumfilm, szexuális kisebbségek
és horror. A legjobb magyar élőszereplős film és a legjobb magyar animációs film pályadíja 500 ezer forint.
Az eddigi bemutatók várakozáson felüli sikereket arattak. A négynapos vetítéssorozatok szinte mindig teltházat vonzottak, a közönség igény szerint kiegészítő
kurzusokon, kulturális eseményeken, workshopokon
vehetett részt. Idén is hasonló program várja a látogatókat, számos ígéretes alkotással képviselve a rövidfilmműfaj világát.
Varga Abigél
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ELŐDEINK MÁSKÉPP
A tavaszi Elődeink másképp rovat Thomán István
visszaemlékezéséből válogat, melyben a Zeneakadémia neves zongoratanára mesteréről, Liszt Ferencről
ír. E szórakoztató emlékirat betekintést nyújt Liszt
tanítványaihoz intézett tréfás megjegyzéseibe, de
az is kiderül, hogy az idős mester kártyapartikra is
meghívta növendékeit.
Thomán – aki minden bizonnyal Liszt legkedvesebb
tanítványai közé tartozott – így emlékezett vissza
mesterével való megismerkedésére:
„A Zeneakadémián Erkel Ferenc tanítványa
voltam, a második év növendéke, tehát egyáltalán nem gondolhattam rá, hogy Liszt óráit
látogassam, mert ahhoz végzett növendéknek,
de legalább utolsó évesnek kellett volna lennem. (…) Egy napon azt hallom, hogy a mester,
akit eladdig szemtől szembe sohasem láttam,
Budapestre érkezett. Tüstént feltettem magamban, hogy bárhol is, de meg fogom lesni.
A következő napon Erkel Ferencnél ültem
a zongora előtt, és Beethoven Waldsteinszonátáját játszottam [op. 53, C-dúr], amikor
váratlanul nyílik az ajtó, s belép rajta az ősz
Liszt Ferenc. A bátorságom természetesen
egyszerre elillant, fölugrottam a zongorától
és távozni akartam. Liszt azonban intett, hogy
csak folytassam, később mellém telepedett
a zongorához, s úgy kellett végigjátszanom a
darabot. Hogyan ment a játék, arról nem tudtam magamnak számot adni, mert annyira
izgatott voltam, hogy ujjaim szinte öntudatlanul táncoltak a billentyűkön. A mester nem
tarthatott egészen tehetség nélkül valónak,
mert ott mindjárt meghívott, hogy látogassam
az óráit, amelyek az intézet nagytermében
voltak rendszerint délután 4–6 óráig.
A boldogságtól félőrülten rohantam haza, de
örömömbe bizonyos szorongás is vegyült.
Hiszen a többiek, kik már régebben Liszt osztályába voltak sorozva, egész éven át készültek repertoárjukkal, én pedig, aki voltaképpen jogász voltam, s csupán mint amatőr
foglalkoztam zenével (hozzáteszem: nem
túlságos buzgósággal), hát én bizony nem
voltam elkészülve erre a nagy kitüntetésre.
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Chelemen Paula karikatúrája
Másnap, mikor a mester a terembe lépett, felém fordult, előbb megkérdezte, hol tanultam
azelőtt, s amikor azt feleltem, hogy Kassán,
s hogy ott folytattam zenei tanulmányaimat
is, felszólított, hogy üljek zongorához. Én az ő
f-moll etűdjét játszottam [10. transzcendens
etűd]. Csakhamar kitűnt azonban, hogy egyikmásik nehezebb helyen nem tanultam meg
kellő gonddal a darabot, sőt néhol egy-két
módosítójegyet [módosítójelet] is elfelejtettem
közelebbről megtekinteni. Erre ő bejegyezte
azokat, és tréfásan hozzám hajolt:
– Úgy látszik, ez valami kassai kiadás lehet!
S ettől fogva az egész szezonon át, mely rendszerint januártól húsvétig tartott, majdnem
minden leckén (ilyen három volt hetenként)
ezzel a kérdéssel fordult hozzám:
– Nos, hozott-e megint valami kassai kiadást?”

A későbbiekben azonban az is kiderül, hogy Liszt nem
csupán Thomán játékát illette tréfás megjegyzésekkel:
„Liszt a tanításban csak akkor volt szigorú, s
egyáltalán csakis akkor vette komolyan a tanítást, ha tehetséges tanítvánnyal volt dolga.
Hiszen ismeretes az ő elnéző jósága, a nagy

ELŐDEINK MÁSKÉPP
befolyású protekció révén pedig igen sok közepes, sőt teljesen tehetségtelen embert is ért az
a kitüntetés, hogy óráit látogathassa. Az ilyeneket egyszer-kétszer meghallgatta, s a végén
hümmögött hozzá. (…)
Néha mégis megesett, hogy elhagyta a türelme. De ilyenkor is inkább iróniával, mint haragosan mondott véleményt. Így például egy
ilyen alkalommal azt mondta:
– Azokból a hangokból, amelyeket ön játék
közben elejt [félreüt], én egész koncertműsort
tudnék összeállítani!
Vagy:
– Ha ön annyi hangot elejt játék közben, úgy
kénytelen leszek behívatni az inast, hogy ös�szeseperje a zongora alatt!
Egy másik tanítványa játékánál félig tréfásan,
félig komolyan így fakadt ki:
– Úgy látszik, Bösendorfer nagyon közel állította egymáshoz a billentyűket!
Rendkívül kihozta sodrából, ha azt vette észre,
hogy valamelyik növendékének van tehetsége,
de nem törődik a dolgával, felületes. Megtörtént, hogy egyik tanítványa egyszer eltévesztette Beethovent. Liszt magából kikelve rohant
hozzá, s mint egy feldühödött oroszlán, megkapta a kezét:
– A nagy, az isteni Beethoven azt a fáradságot
vette, hogy ehhez a hangjegyhez pontot is írjon.
És ön, kicsi féreg, túlteszi magát rajta. Még csak
meg sem nézi.”

Thomán visszaemlékezésének talán legérdekesebb
momentuma, amikor a kártyajátékos Liszt kerül a középpontba, aki – mint növendéke leírásából kiderül –
nem szeretett veszíteni, ezért általában hagyták nyerni
az idős mestert.

tanított. Egyetlen szórakozása azonban a kártyázás, a viszt [whist] volt. Én olyan szerencsés
voltam, hogy a kártyapartikon úgyszólván mindennap részt vehettem. Tanítás után hattól fél
nyolcig, egyéb napokon pedig négytől hatig
viszteztünk. (…) Egész szerencsétlen volt ez
a gyermekded természetű zeneóriás, ha veszített. Emiatt később úgy rendezkedtünk be,
hogy lehetően mindig ő nyerjen. (…) Ha idegenek is jelen voltak az ilyen ártatlan hadicselnél,
akkor kissé zavartan mentegetődzött (miközben kártyáimba pillantott), hogy hát mily határtalan iránta a bizalmunk. Kijelentette azonban, hogy ezzel bizony soha nem él vissza.
(…) Weimarban az utolsó két esztendőben
majdnem állandóan Arma Senkrah, akkor hírneves, bájos, fiatal hegedűművésznő játszott
vele. Amerikai születésű leány volt, kit e télen,
a hangversenyútján anyja, Mistress Harkness
kísért (e név megfordítva adta a fiatal lány nom
de guerre-jét [álnevét]: Senkrah), a nyarat pedig a kies Weimarban töltötte. Vele aztán ös�szejátszottunk. Ismeretes, hogy a visztjátéknál
a két-két partner szemben ül egymással.
Nekem tehát, mint ellenfélnek, a mester és a
bájos művésznő között volt a helyem. Mialatt
a mester tűnődve a kártyát rendezgette, én
az asztal alatt észrevétlenül átnyújtottam
Senkrah kisasszonynak legjobb kártyáimat, s
tőle ugyanannyi rosszat kaptam a helyükbe.
Ilyen ártatlan cselfogással vittük ki, hogy az
öregúr nyerjen, mert különben kegyetlenül
rosszkedvű lett. Mrs. Harkness sokszor beleszólt a játékba, mire a mester, ki sohasem lett
udvariatlan, »le chœur grecque«-nek, az antik
tragédiák kórusának nevezte el a korosabb úriasszonyt. Ez a kórus tudvalevően állandó megjegyzéseivel kísérte a drámai cselekményt.”

Laskai Anna
Forrás:
Thomán István: „Emlékeim Liszt Ferencről”,
Magyar Zenészek Lapja, 22/7
(1926. október 8.), 18–20.

„Hetenként háromszor négytől hatig összesereglettek nála a növendékek, s ilyenkor aztán
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JAZZ

„Aki a jazzre tette fel az életét,
már eleve idealista”
Borbély Mihály Liszt- és Kossuth-díjas multiinstrumentalista, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének tanára munkásságát nemzetközileg számon tartják és elismerik. A Vujicsics együttes alapító tagja,
a Balkán Jazz Project és a Borbély Műhely zenekarok vezetője, emellett olyan muzsikusokkal dolgozott
együtt, mint Michael Brecker, David Liebman, Joe Lovano – mindhárman a Saxophone Summit tagjai –,
Lew Tabackin, Trilok Gurtu, Charles Lloyd és Steve Coleman.
ban való muzsikálással párhuzamosan a barátaimmal
elkezdtünk jamelni. Mindeközben megalapítottuk a
későbbi Vujicsics együttest, mivel a népzene is nagyon
fontossá vált a számomra. Ez után, a konzervatóriumi
és főiskolai évek alatt a Vujicsiccsal nagyon intenzíven koncerteztünk, így a jazz háttérbe szorult. Mikor
azonban megszereztem a tanári diplomámat – noha az
együttessel sokfelé jártunk a világban –, úgy éreztem,
van energiám arra is, hogy a jazzel elmélyültebben
foglalkozzam.
PG: Milyen lehetőségei voltak akkoriban egy jazz-zenésznek?

Borbély Mihály (fotó: Török Réka)
Pázmándi Gergely: Hogyan és mikor dőlt el, hogy
hivatásos zenész lesz?
Borbély Mihály: Viszonylag későn, noha már elsős
koromban zeneiskolába írattak, ám abban az időben
egyéb területek is érdekeltek, például a műszaki dolgok vagy a foci. Tizenhat-tizenhét éves koromban
döntöttem a zenei pálya mellett, és akkor kezdtem el
komolyabban foglalkozni vele.
PG: A jazz mikor lépett be az életébe?
BM: Már a zeneiskolában érdeklődtem a jazz iránt,
kamaszkoromban aztán a fúvós- és kamarazenekarok-
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BM: A Magyar Rádió által szervezett nagyobb fesztiválok mellett elég intenzív klubélet volt: egyetemek,
művelődési házak, olykor még középiskolák is tartottak jazzklubokat, táncházakat és kortárs zenei rendezvényeket egyaránt. Voltak olyanok, akikkel egyik
nap a Zeneakadémián a 180-as Csoport koncertjén,
másnap a Kassák Klubban egy avantgárd Szabados
György-esten, a harmadik nap pedig egy táncházban
találkoztam. A közös nevező egyértelműen a jó zene
iránti elkötelezettség volt, és persze egyfajta lázadás
is a rendszer ellen. De azt hiszem, akkoriban ezt sokkal
inkább művészi, mint politikai lázadásként éltük meg.
PG: Nem okozott önnek nehézséget, hogy ezeket a
zenei stílusokat mind professzionálisan művelje?
BM: Ez azért hosszú idő során alakult ki, és úgy érzem,
ma is sok tanulnivalóm van. Saját jazz-zenekarom akkor
még nem volt, mert éreztem, hogy nincs elég szabad
kapacitásom rá, így mások zenekaraiban játszottam.
A jazzen és a magyar népzenén kívül természetesen

JAZZ
nemzetiségi és balkáni népzenével is foglalkoztam.
A jazzből következően tudtam improvizálni, így számos
érdekes zenei projektben vehettem részt. Egyik nap
beültem egy komolyzenei formációba kortárs klasszikus zenét játszani, másnap a Vujicsiccsal muzsikáltunk,
a harmadik napon pedig a Budapest Big Banddel vagy
Regős István jazz-zenekarával játszottunk. A kilencvenes évek elején érlelődött meg a gondolat, hogy saját
formációt kellene alapítanom, amelyben ezek a szálak
végre összeérhetnek.
PG: Mikor kezdett el tanítani a Jazz Tanszéken?
BM: Még másodikos voltam a „jazzkonziban”, amikor ugyanott óraadó tanár is lettem. Később kért fel
Gonda János, hogy az egyik külföldre emigrált tanár
helyét vegyem át. Ekkor egyébként a Jazz Tanszék még
a konzihoz tartozott, vagyis hivatalosan a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola jazz tanszaka volt,
ezért hívta mindenki egyszerűen csak jazzkonzinak.
PG: Milyennek látja a jelenlegi jazzéletet Budapesten?
BM: A kiemelt koncerthelyszínek mellett több jazzklub
is van a városban, és mindegyiknek más a hangulata –
szerintem ez nagyon jó. Legalább három-négy szervezett jam session van minden héten, ami a fiataloknak
kedvező lehetőséget nyújt a megjelenésre és a rutin
megszerzésére. Ezek mellett egyre több kis klub, kávézó, étterem működik, melyek élőzenének, azon belül is
elsősorban a jazznek adnak otthont, ezt is biztatónak
tartom. Persze más a helyzet, mint régen. Most, hogy
jóval egyszerűbb pályázni, fontosnak tartom, hogy
tudjunk élni a lehetőségekkel. Ebbe a fiataloknak és
nekünk, „öregeknek” is bele kell tanulnunk, mert ezek
nélkül már nehéz egy állandó együttest működtetni.
PG: Ha valamit egy csettintéssel meg tudna változtatni
a magyar jazzoktatásban, mi lenne az?
BM: Három évig voltam tanszékvezető, tehát nincsenek illúzióim. Azt persze elkeserítőnek tartom, hogy
tanszékünk felszereltsége jóval elmarad nemcsak a
klasszikusokétól, de egy átlagos magyar zeneiskoláétól
is... Ezen bizony ideje lenne változtatni. Sok olyan hiányosság, probléma van, amit viszonylag könnyen meg
lehetne oldani, de olyan változtatások és bővítések is

nagy haszonnal járnának, melyek véghezvitele jóval
nehezebb és több időbe telik. Például egy új tanszak
akkreditálása ebben a régióban jóval hosszabb időt
vesz igénybe, mint Nyugat-Európában. Azt gondolom,
hogy összességében kitartóbbnak és hatékonyabbnak
kell lennünk, hiszen tehetségben nincs hiány, most
már csak arra lenne szükség, hogy a magyar fiatalok és
egyáltalán a magyar jazzélet igazán bekerüljön a világ
vérkeringésébe. A Zeneakadémián meghirdetett nemzetközi ösztöndíjak és pályázatok jó ugródeszkát jelentenek. Aki a jazzre tette fel az életét, már eleve idealista, és úgy gondolom, hogy a gyakorlás és a kemény
munka mellett nem szabad elkeseredni, ha időnként
nehezebben mennek a dolgok – minden szempontból
hosszú távon kell gondolkodnunk.

LEMEZMEGJELENÉSEK A KÖZELJÖVŐBEN
Borbély–Dresch Quartet:
Körbe-körbe (Fonó, március)
Borbély Mihály és Süle László:
Heartquake (Hunnia Records, május)
Borbély Műhely és Borbély Mihály Quartet:
Hungarian Grooves and Moods (BMC, ősz)

FONTOSABB KONCERTEK A KÖZELJÖVŐBEN
Március 23., 19:00
Budapest Jazz Orchestra, Borbély Mihály,
Marczibányi téri Művelődési Központ
Április 1., 19:00
Vujicsics együttes,
Várkert Bazár
Április 10–20.
Eastern Boundary Quartet,
turné az Egyesült Államokban
Május 3., 20:00
Borbély Műhely,
Budapest Jazz Club
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KORTÁRS ZENE

Foglalkozása: zeneszerző
Virágh András Gábor a magyar kortárs zenei élet élén
álló zeneszerző és orgonaművész, 2012 óta a Zeneakadémia oktatója. Ha megnézem a honlapját, naprakész
hírként találkozom azzal, hogy kompozícióit kiadják, és
azokból hangfelvétel készül. Sinfonietta című, nagyzenekarra írt művét a skandináv országok egyik legelismertebb kiadója, a Norsk Musikforlag jelentette meg.
„A Norsk Musikforlaggal évek óta jó kapcsolatot ápolok, a Sinfonietta ugyanis nem az első művem, amit
megjelentettek. Az ismeretség egy göteborgi kortárs
zenei hangversenyen jött létre, ahol többek között egy
marimbára írott szólóművem, a Capriccio is elhangzott” – nyilatkozta lapunknak a szerző.
Nemrégen készült a zeneszerző Fuvolaversenyének
felvétele, melyen a szólista Matuz Gergely, a koncertmester Oláh Vilmos, a karmester pedig Kovács János
volt. „Az elmúlt években Matuz Gergőnek több szólóművet is komponáltam, így a Fuvolaverseny megírásakor már pontosan tisztában voltam adottságaival.
A versenyművet tavaly írtam az ő és Madarász Iván
felkérésére. Bemutatója június 15-én volt a Magyar
Rádió 6-os stúdiójában Hámori Máté vezényletével,
a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével. A mű
azóta már Szegeden is elhangzott a Vántus Napok
keretében, Varga Laura szólójával és Somorjai Péter
vezényletével.”
Nagy érdeklődés övezi Virágh András Gábor kompozícióit, a művek látványos sikereket és eredményeket érnek el, holott a köztudatban gyakran él az a kép, hogy
napjaink zeneszerzői alkalmazott munkákból tudják
megkeresni a kenyerüket. Felmerül a kérdés, vajon
min múlik, hogy egy 21. századi alkotó meg tud élni
és nevet tud szerezni anélkül, hogy zenéi színdarabok
vagy filmek mellett szólnának. Virágh András Gábor
is több lábon áll: „A zeneszerzői pályám mellett aktív
előadói és tanári tevékenységet is folytatok.”

Virágh András Gábor (fotó: Sebestyén János)
A következő feladatok már ki is vannak jelölve – számos zeneszerzői felkérés formájában. „Az elkövetkező
másfél év egyik legfontosabb feladata a doktori dis�szertációm gerincének elkészítése. Emellett orgonistaként változatos esztendő elé nézek, és a zeneszerzői
felkérések is folyamatosan megtalálnak. Hogy csak
néhányat említsek: Fülei Balázs számára egy szólózongoraművet komponálok, a Studio 5 zeneszerző csoport októberi 8 harsona című koncertjére is írok egy
új művet, 2019 pedig két külföldi felkérést is tartogat
számomra. Külön öröm, hogy 2008 után ismét írhatok
orgonaversenyt, ezúttal a németországi Konstanz városából kértek fel.”
Varga Abigél
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KRITIKUS TOLLAL

Három elégia a tre
Janine Jansen, Mischa Maisky és Itamar Golan (fotó: Fazekas István)

Teltházas és páratlan minőségű kamaraestnek lehetett tanúja, aki jelen volt Mischa Maisky, Janine Jansen,
Itamar Golan és Lily Maisky koncertjén. A műsoron szereplő három triót – a zeneszerzők nemzetisége mellett
– két fogalom kötötte össze. A Rahmanyinov- és a Csajkovszkij-mű címében is szerepel az elégia megjelölés.
Csajkovszkij darabja Nyikolaj Rubinstein emlékének szól, Sosztakovics művét pedig az Ivan Szollertyinszkij halála előtti főhajtás kapcsolja a gyászhoz.
Rahmanyinov g-moll triójának előadását Lily Maisky
zongorázása uralta. Széles gesztusokkal játszott, valósággal elrugaszkodni próbált a billentyűktől, és mindvégig arra koncentrált, hogy a dallamíveket minél artikuláltabban érvényre juttassa. Mischa Maisky lágy,
telt csellóhangjához Jansen meleg hegedűhangszíne
társult. Sűrű, tömör, áradó zengés jött létre, amelyben nem voltak elsikkadt hangok, ugyanakkor a szólamok hierarchiáját megtartották. A két vonós bőséges
vibratót és nagy dinamikai kontrasztokat alkalmazott,
átfűtött csúcspontokat épített fel. Az előadás legfőbb
erénye azonban az volt, hogy minden szenvedélyessége és érzelmi telítettsége ellenére sem mutatott
érzelgősséget, amire hivatkozva pedig gyakran bírálják
Rahmanyinov zenéjét.

Bár Sosztakovics e-moll triója nem csekély követelmények elé állítja mindhárom muzsikust, itt a hegedűjátékos, Jansen hangképzése bizonyult a legmagasabb fokúnak. Erről tanúskodtak az első tétel fájdalmasan éles
egyenes hangjai mellett a finálé legkülönfélébb akcentusai, könyörtelenül pontos, zörejmentes pizzicatói, és
a felső regiszterek leheletfinom, de tisztán kihallható
pianissimo spiccatói. A hegedűs felkészültségét bizonyította továbbá a harmadik tétel dallamainak dús
agogikája és árnyalása, és az, hogy az Allegro con brio
feliratú második tétel tempója sem ment a ritmikusság
és a hangminőség rovására. Ennek a tételnek lendületes sodrása és erőteljessége után a lassú harmadikban
még kifejezőbben hatottak a korálszerű zongoraszólam felett megszólaló nemes-panaszos vonós dalla-
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mok, és Maisky rezignáltabb, kevésbé nyílt, ámde nem
kevésbé koncentrált csellóhangja. A negyedik tétel
volt talán a legjelentősebb, kopogó keménységtől érzéssel átitatott éneklésig mindenfajta megszólalással.
A fortissimók elemi erővel töltötték be a termet, a fényesen felragyogó zsidó dallam és a tomboló kitörések
után a záróütemek elcsendesedése pedig egy idegszál
elpattanásaként hatott. Összességében ez a groteszk
haláltánc azonban túl esztétikus, megtévesztően szép
és színes volt. Ahhoz, hogy közvetítse, amiről ez a zene
szól, nemcsak ilyen elsöprőnek és elmélyültnek, de valamivel torzabbnak, barbárabbnak kellett volna lennie.
A koncert második felét Csajkovszkij a-moll triója
töltötte ki, amelyben Itamar Golan vette át a helyet
a zongoránál. Sokkal visszafogottabban, simábban
játszott, hozzá képest szertelennek és csapongónak
tűnt, amit korábban Lily Maisky nyújtott. Ennek ellenére legalább ugyanakkora intenzitással volt jelen
a zenei folyamatban, mint két partnere, folytonos
szilárd alapot biztosítva. Virtuozitását is volt alkalma
megmutatni, például a második tétel harmadik és kilencedik variációjának meg-megborzongó, már-már
kísérteties futamaiban. Jansen sziporkázó tökélye
mellett megőrizte korábbi, épphogy nem túlcsorduló
áthevítettségét. A Sosztakovics-mű bizony korántsem
makulátlanul intonált kezdő üveghangjai és néhol
háttérbe húzódó jellege után Mischa Maiskynak itt, a
Csajkovszkij-darabban jöttek el a legnagyobb pillana-

tai: különösen szépen és bőséges hangon bontotta ki
a témát a második és negyedik variációban. Kiemelkedően sikerültek a műfajival ötvözött karaktervariációk,
így a hatodik (Tempo di valse), az örökmozgó nyolcadik
(Fuga) és a tizedik (Mazurka). A spiritoso hangvételű
zárórész méltón kerekítette le a darabot, amelyben
megint csak nem volt egyetlen jelentéktelen hang
sem. A feszültség folyamatos fenntartásában a három
hangszeren egymásra felelő, egymást kiegészítő vagy
unisono megjelenő témák mesteri kivitelezése játszotta a legnagyobb szerepet.
Ráadásként Mendelssohn op. 49-es d-moll triójának
második tétele hangzott el. Az egységes stílusban és
hangzással megszólaltatott három orosz alkotás után
az előadók itt egészen más módon mozgatták meg a
zenei anyagot. Karcsúbb és lazább textúra, finomság
és a harmóniaváltások érzékeny kiemelése jellemezte
ezt a tételt, amelynek néhol erősen Schumannra emlékeztető zongoraszólamában Golannak ismét alkalma
nyílt kitűnni.
Molnár Fanni
(2018. február 2., Zeneakadémia, Nagyterem; Kamarazene Nagyteremre, Mischa Maisky, Janine Jansen,
Itamar Golan és Lily Maisky; Rahmanyinov: 1., g-moll
trió; Sosztakovics: 2., e-moll trió, op. 67; Csajkovszkij:
a-moll trió, op. 50)

A sóvárgástól a kirobbanó energikusságig
Túlzás nélkül állítható, hogy kivételes estre került sor február 8-án a Zeneakadémia Nagytermében.
Az 1962-ben alapított, jellemzően karmester nélkül koncertező Camerata Bern, a svájci zenei élet meghatározó kamarazenekara adott közös koncertet Fülei Balázzsal, egyetemünk Kamarazene Tanszékének vezetőjével.
A műsoron Mendelssohn-, Bach-, Liszt- és Sosztakovics-művek szerepeltek.
A program első darabjaként Mendelssohn 7. vonósszimfóniáját hallhatta a közönség, amely a sóvárgástól a kirobbanó energikusságig hangulatok változatos
sorát idézte meg. A darab folyamán érzékelhető volt
a koncertmester dominanciája, aki művészi ihle-
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tettséggel felügyelte és irányította a muzsikusokat.
Az együttes dinamikus játéka jól prezentálta a romantikus hangvételű, gazdagon harmonizált korai
Mendelssohn-művet, némi óvatosság volt azonban
megfigyelhető az expresszivitást illetően.
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Fülei Balázs és a Camerata Bern (fotó: Valuska Gábor)
A Camerata Bern 2012-ben, alapításának 50. évfordulóján közösségi és vállalati felajánlások révén
tizennégy, barokk modellek alapján készült vonós
hangszerrel lett gazdagabb, amelyek hangzását mi is
megcsodálhattuk Bach E-dúr billentyűs versenyének
megszólaltatásakor (BWV 1053). Ámulatba ejtő volt
Fülei Balázs könnyed és elegáns játéka.
Míg a koncert első felében néha előfordultak kisebb
bizonytalanságok, a hangverseny második részében
az előadók brillíroztak. A szünet után Liszt Ferenc
Malédiction (Átok) című versenyműve hangzott el,
amelynek vázlatát a zeneszerző 1830-ban vetette papírra, és amit csak évtizedekkel később fejezett be. Ma
is nagyon ritkán, kuriózumként adják elő, jelentősége
pedig abban rejlik, hogy több későbbi Liszt-kompozíció témája megtalálható benne. Az előadók attitűdje
tökéletesen illett a mű narratívájához, ezáltal kézzelfogható volt a rapszodikusság, ugyanakkor a zenekar
fenn tudta tartani a zenei közlés egységes karakterét.
A zongorista előadását lenyűgöző technika, virtuozitás
és dinamikus rugalmasság jellemezte.

Az est műsorát Sosztakovics 8., c-moll vonósnégyesének kamaraszimfónia-változata (op. 110a) zárta,
melyet a hallgatóság nagy izgalommal várt. A művet
Rudolf Barshai kitűnő karmester és brácsaművész
Sosztakovics jóváhagyásával írta át vonószenekarra.
A mű ajánlása „a fasizmus és a háború áldozatainak”
szólt, ám a zeneszerző fia, Maxim szerint annak rejtett
értelme a totalitárius rendszerek mindahány áldozatára kiterjed. A zenészek erős koncentrációja és precíz
összjátéka olyan különleges atmoszférát teremtett,
amely feledhetetlen élményt kínált a közönség számára.
Zelik Henrietta
(2018. február 8., Zeneakadémia, Nagyterem; Fülei
Balázs és a Camerata Bern, művészeti vezető: Meesun
Hong Coleman; Mendelssohn: 7., d-moll vonósszimfónia; J. S. Bach: E-dúr billentyűs verseny, BWV 1053;
Liszt: Malédiction; Sosztakovics–Barshai: c-moll kamaraszimfónia, op. 110a)
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Georgia on my mind
biztonságos város. Az ország történelme
még a magyarokénál is hányattatottabb,
pedig a mai Grúzia területén már nyolcezer éve is kartvéli népcsoportok éltek.
Kultúrájuknak és nemzeti identitásuknak kiemelten fontos része a zene, azon
belül is az énekes népi többszólamúság,
amely nemzetközi elismertségnek is örvend: 1977-ben a Voyager űrsikló csillagközi palackpostájába egy kelet-grúziai asztali ének, a Csakrulo is bekerült a
földi életet reprezentáló hangfelvételek
közé.
Bolyki Sára és Sasvári Bori

Amikor 2016 májusában a Jazzation együttessel Tbilisziben jártam, meg sem fordult a fejemben, hogy fél
évet eltöltsek ebben az eklektikus és élénk, de elég kaotikus városban. Igaz, egy tizenévesekből álló népzenei ensemble próbájára betévedve (nincsenek véletlenek) óriási hatással volt rám az az elképesztő energia,
ami betöltötte a teret a fiatalok éneklése által, és hazajőve is hetekig hallgattam még grúz dalokat. Aztán
fél év elteltével felkeltette a figyelmem a tanulmányi
hirdetőn egy felhívás: a Tbiliszi Vano Sarajishvili Állami
Zeneakadémia egyetemünk új partnerintézményeként
szeretettel várja a zeneakadémistákat. Némi hezitálás
után végül Sasvári Bori barátnémmal és népi énekes
szaktársammal ketten adtuk be az Erasmus-pályázatot, és szeptemberben együtt indultunk útnak ebbe a
különleges országba.

Grúziában tizenhat népzenei dialektust
tartanak számon, mindre sajátos dallamkincs és előadásmód jellemző. Főként három szólamban énekelnek, leggyakrabban a cappella vagy egy-két
hangszer kíséretével. Egyetemi óráinkon tanulmányoztuk a vokális népzenét, népdalokat elemeztünk grúz
módra, tanultunk a hangszeres kultúráról és egész
tekintélyes repertoárt sajátítottunk el nemcsak énekelve, hanem a csonguri nevű pengetős hangszeren is.
Megismertük a legjelentősebb grúz zeneszerzők életművét és nyelvóránk is volt – szombatonként... A grúz
nyelv nem mellesleg nagyon nehéz, csak a saját dialektusaival áll rokonságban, és körülbelül ötmillióan beszélik a világon; az írása olyan, mint a tünde nyelvé, a
hangzása pedig olyan, mintha folyton szitkozódnának.
A grúzok külföldiekkel rendszerint oroszul próbálnak
szóba elegyedni, angolul csak a fiatalabb generációk
tanulnak. Az írás-olvasáson kívül öt hónap alatt a kisbolti és éttermi szaknyelvet sajátítottuk el.

Grúzia egy kaukázusi köztársaság Kelet és Nyugat,
Ázsia és Európa találkozásánál. Területe Magyarországénak kétharmada, lakossága kevesebb, mint
négymillió fő. Csodás természeti adottságokkal és
patinás kultúrával rendelkezik, az utóbbi években a
turizmus fellendülésével párhuzamosan infrastruktúrája is gyorsan fejlődik. A másfél milliós Tbiliszi kicsit
zsúfolt, kicsit büdös, de karakteres, élhető és nagyon
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A jazzoktatás a centrumtól messzebb zajlik, mi viszont a klasszikus tanszékek épületébe jártunk, ami
a belvárosban, jól megközelíthető helyen van. A
zegzugos folyosók és bonyolult lépcsőrendszerek a
Roxfortra emlékeztetnek, de az állandó zsivaj nem
hagy kétséget felőle, hogy zeneoktatás folyik a százéves falak között. Legnagyobb hagyománya az ének
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és a zongora tanszaknak van, tudomásom szerint a
fúvós szakok a legkevésbé erősek. A népzeneterem
régi hangszerekkel, archív felvételekkel és öreg lejátszókkal van telezsúfolva, az ablakból csodás kilátás
nyílik a városra. Az alagsorban olcsó menza és norvég támogatásból felújított modern könyvtár várja a
hallgatókat. A Zeneakadémiához hasonlóan a tbiliszi
konzervatórium nagyterme is a főváros kulturális életének prominens helyszíne, ahol az egyetem hallgatói
és grúz előadók mellett nemzetközi hírű muzsikusok
is rendszeresen fellépnek. A zeneművészeti egyetem
kártyájával ingyenes a belépés a koncertekre, és noha
a grúz közönség fesztelen nyüzsgése gyakran zavaró,
több maradandó koncertélményben volt részünk itt
és más hangversenytermekben is.
A legtöbb különleges élményt persze az egyetem falain kívül szereztük. Fürödtünk a tbiliszi víztározóban
éjszaka, a lármás főszezon lecsengése után élveztük
a Fekete-tenger szépségét Batumiban, bóklásztunk
az óvárosban, magyar túravezető lakótársunkkal

elkirándultunk az ország egyik szimbólumához, a
gyönyörű Kazbegi-csúcshoz. Szert tettünk egy tiszteletbeli grúz bátyra, megismertünk egy vagány nemzetközi önkéntes csapatot, és szívélyes viszonyba kerültünk a magyar nagykövetséggel is. A legnagyobb
természetességgel kocsikázott haza minket egy-egy
jam sessionről a konzervatórium zeneszerző rektora, aki szaxofonosként emblematikus alakja az egyre
élénkebb tbiliszi jazzszcénának is. A január 6-áról
7-ére virradó ortodox karácsony éjszakáján egy tanárunk meghívására egy hegyvidéki monostorban álltuk
végig a hatórás liturgiát, utána nevetgélő szerzetesnővérek támogattak a szállásig, miután elhasaltam
a fagyott havon. Hazajövetelünk előtt nem sokkal
tanárainkkal énekeltünk a legnagyobb tévécsatorna
élő műsorában. Megkóstoltuk a legjellegzetesebb
grúz ételek és italok nagy részét. (A nyolc évezredes grúz borkultúra külön cikket érdemelne, sokak
szerint még a latin vino szó is a grúz ghvinóból ered.)
Élményeink és a tanult grúz népdalok egy részét megörökítettük egy videósorozatban is, amely a Grúz Nyúz
Facebook-oldalon megtekinthető, és mivel Grúzia
minden látogatóját visszavárja, remélhetőleg még
folytatódni is fog.
Bolyki Sára
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