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HÍREK, ESEMÉNYEK
ÚJABB ÖT ÉVRE KAPOTT MEGBÍZÁST
VIGH ANDREA
Áder János köztársasági elnök megbízása alapján továbbra is Dr. Vigh Andrea látja el az egyetem rektori
feladatait. A megbízás öt évig, azaz 2023. október 31.
napjáig szól. Rektorunk az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 37§ (8) bekezdése alapján kapott megbízást az államfőtől Dr. Kásler Miklós, az
emberi erőforrások miniszterének javaslatára.

fónia Tausig-féle átirata. A kifogástalan technikai kivitelen és a zenekar illúzióját keltő gazdag hangzásvilágon túl a fenséges zene komolysága, elmélyült,
koncepciózus előadása dicséretre méltó.”
A Liszt Ferenc Társaság részéről Eckhardt Mária, Rozsnyay Judit és Király Csaba adta át a Nagydíjat. A lemez
a brit Gramophone magazin Editor’s Choice díja és az
International Classical Music Awards 2018-as jelölése
után immár a harmadik nagy szakmai elismerést gyűjtötte be megjelenése óta.
Forrás: lfze.hu

Forrás: lfze.hu

ROZSONITS ILDIKÓ ÉS PUSKÁS MÁTÉ
SIKERE
Rozsonits Ildikó és Puskás Máté, a Zeneakadémia
Rendkívüli Tehetségek Képzőjének hallgatói nagy sikerekkel tértek haza a Danubia Talents Nemzetközi
Versenyről. Mindketten Eckhardt Gábor növendékei.
Rozsonits Ildikó 1. díjat nyert a verseny „Zongora
2004+” kategóriájában, különdíjként pedig meghívást
kapott az olaszországi Orbetellóban rendezett zenei
fesztiválon való fellépésre.
Puskás Máté szintén 1. díjat nyert a „Zongora 2000+”
kategóriában.
Forrás: lfze.hu

LAJKÓ ISTVÁN KAPTA A 40. LISZT
FERENC NEMZETKÖZI HANGLEMEZ
NAGYDÍJAT
A Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének
tanára, Lajkó István albuma Nagydíjat nyert a Liszt
Ferenc Társaság 40. Nemzetközi Hanglemez Nagydíján. A művésztanár Liszt Faust-szimfóniájának Carl
Tausig-féle zongoraátiratát rögzítette a Hungarotonnál, mely igazi világpremiernek számít.
A zsűri indoklása szerint „óriási vállalkozás a Lajkó
István által világelsőként lemezre játszott Faust-szim-

ÁTADTÁK A ZATHURECZKY EMLÉKVERSENY DÍJAIT
Bartók egykori kamarapartnere, Zathureczky Ede világhírű hegedűművész volt, és az iskolateremtő mester 1943 és 1957 között a Zeneakadémia főigazgatójaként is kiváló munkát végzett. A világszerte ismert és
elismert Hubay-iskola örökösére emlékezett az V. Zathureczky Verseny. A versenyt 1998-ban, vagyis éppen
húsz éve indították el özvegye kérésére, és ötévente
rendezik meg.
A verseny az alsó-, a közép- és a felsőfokú képzés szakmai eredményeit mutatta be négy korcsoportban, a 8
éves zeneiskolástól a diploma előtt álló egyetemistáig.
A versenyzők lassú és virtuóz előadási darabokat, valamint kortárs magyar műveket játszottak. A megmérettetésen immár hagyományosan új magyar darabot is
bemutattak. Az előző versenyekre Tihanyi László, Tóth
Péter és Vajda János írt egy-egy művet, ezúttal a II.
korcsoport kötelező műve Tornyai Péter Ede-variációk
című darabja volt. A négy nap alatt 89 hegedűs játszott; a zsűri élén Tihanyi László zeneszerző, egyetemi
tanár állt. A zsűri tagjai voltak: Ácsné Szily Éva, Szászné
Réger Judit, Versánszky Ildikó és Zavagyákné Dolgos
Éva (I-II. korcsoport), valamint Banda Ádám, Pichner
Teréz, Kalló Zsolt és Molnárné Svikruha Márta (III-IV.
korcsoport). Az első három helyezés mellett különdíjakat is kiosztottak, illetve az I. helyezést kapott növendékek felkészítő tanárai is elismerésben részesültek.
Forrás: lfze.hu
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HÍREK, ESEMÉNYEK
LVIVSKYI VIRTUOZ
Meghirdették a II. Nemzetközi „Lvivskyi virtuoz” Versenyt. Olyan hegedűsök, brácsások és csellisták jelentkezését várják, akik 2019. június 22. előtt nem töltik
be 20. életévüket.
A verseny időpontja 2019. június 22-27.
Helyszíne Lviv (Ukrajna).

A jelentkezéseket a lvivskyyvirtuoz@gmail.com e-mail
címre lehet elküldeni. A jelentkezés határideje: 2019.
február 28.
További feltételek és információk megtekinthetőek a
solomiya-sk.lviv.ua honlapon.
Forrás: lfze.hu, solomiya-sk.lviv.ua

„VAN BELŐLE ESETLEG HENLE- VAGY BÄRENREITER-KIADÁS?”
A Zeneakadémia könyvtárának alapját Liszt Ferenc
saját budapesti gyűjteménye adta. Az évtizedek során
a könyvtár számos új kottával bővítette állományát,
régi diákok, tanárok is gyakran a könyvtárnak ajándékozták saját kollekciójukat. Ma körülbelül 98 ezer
könyv és 350 ezer kotta áll az olvasók rendelkezésére.
A hallgatók száma 1875-ben 38 fő volt, 1930-ra fokozatosan 752 főre nőtt, később 400 és 900 között ingadozott, ma pedig 850 körüli számra tehető. 2013–2018
között 2300 új olvasó iratkozott be. Ekkora számok
láttán azon sem csodálkozhatunk, hogy a könyvtár
állománya folyamatosan elhasználódik, újra kell köttetni, időről időre meg kell újítani, sőt korszerűbb
kiadásokra cserélni. A 2004-2005-ös tanévben például a könyvtár több, mint 9 millió forintot fordított az
állomány gyarapítására.
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Hozzánk, könyvtárosokhoz gyakran fordulnak ezzel a
kérdéssel: „Van belőle esetleg Henle- vagy Bärenreiter-kiadás?” Természetesen igyekszünk minél több
műből kritikai kiadásokat beszerezni. A színvonalas
urtext kották szellemi értékük mellett komoly anyagi
értékkel is bírnak, egy-egy ilyen kiadás legkevesebb
10-12 ezer forintba kerül. Az állományt megújítani
persze csak akkor érezzük érdemesnek, ha a kottákra, könyvekre vigyáznak az olvasók. Nem egyszer
fintorodnak el az összefirkált, sőt kiemelővel elcsúfított, zavarossá tett kották láttán, de különösen
elszomorító, ha frissen beszerzett kottáinkat látjuk
viszont megrongálva, hiányzó szólamokkal… Közös
tulajdon, közös érték, kérlek, Te is vigyázz rá!
Fedoszov Júlia

SZENÁTUS

A 2018-as év legrövidebb ülése
2018. november 13-án reggel 9 órakor ismét megtelt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanácsterme.
Az egyetem vezetősége összeült, hogy fontos kérdésekben döntsön.
Elsőként a személyi kérdésekben szavazott a testület.
Takács Anikót ismét megválasztották a Munkaügyi és
Illetményszámfejtési Osztályvezető posztra. Takács
Anikó 1997 óta dolgozik az egyetem falai között. Tevékenykedett már a Tanulmányi Osztályon, foglalkozott
a külföldi hallgatók ügyeivel, 2011-től pedig a Munkaügyi és Illetményszámfejtési Osztály tagja. Céljai
közé tartozik, hogy segítse az intézményt, biztosítsa a
szabályosságot és a bérek pontosságát. Munkatársai
bármikor fordulhatnak hozzá, mindig a kompromisszumokat és az ellentétek megelőzését keresi.
Módosították a Foglalkoztatási Követelményrendszert, amelybe belefoglalták a doktori végzettségeket.
A módosítás előzetes egyeztetés alapján történt.
Az Esélyegyenlőségi Szabályzat 2011 óta létezik.
Módosítását és a tervének elkészítését a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításai indokolták. Az
esélyegyenlőség mindig
is fontos volt az egyetem számára; az aktualizált szabályzat alapján
teljesen érvényesül az
egyenlő bánásmód elve.

Hangszerjavító Műhely és Hangszertár munkatársai
saját pénzből finanszírozzák a beszerzéseket. Az új
Műszaki és Vagyongazdálkodási Igazgatóság kivizsgálta és kezelte az ügyet. Meghallgatta az érintetteket,
beszámolót írt és személyesen is tárgyalt a kancellár
úrral. Megállapították, hogy az alkatrészhiány gondja
ténylegesen felmerült, ami a tavaszi beszerzés csak
részben való teljesülése és a folyamat megakadása
miatt történhetett. A probléma megoldására igazgatói
körlevél született, amelyben benne foglaltatott, hogy
minden hónap 5. napján az osztály adja le alkatrészigényeit.
Az egész ülés 30 perc alatt lezajlott és mindenki visszatért hétköznapi munkaköréhez, amivel az ülés elnyerte
a „2018. év legrövidebb Szenátusa” címet.
Csendes Henrietta

Az ülés végén az elmaradhatatlan egyéb napirendi pontokat tárgyalták.
Emellett felmerült a
szakszervezeti képviselő
októberi gyűlésen tárgyalt felszólalása, melyben jelezte, hogy a
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UTAK, ÉLMÉNYEK

Versenyek, véletlenek, találkozások
Ebben az évben Erasmus ösztöndíjjal tanulhatok
Hannoverben, Németországban. A legjobb, hogy egy
olyan tanárhoz kerültem, akire régóta felnézek, és
mióta megismertem, tudtam, hogy tőle egyszer érdemes lesz tanulnom, ha lesz rá lehetőségem. És lett.
Hogy hogyan, az egy hosszú történet, de elmesélem
röviden.
Ching-Yun Hu zongoraművésznő meghívására 2014
nyarán ösztöndíjjal kijuthattam az Egyesült Államokba egy philadelphiai fesztiválra. Ezt a Curtis Intézetben rendezték, amit akkor még nem ismertem, de
már tudom, hogy a világ egyik leginkább versenyző
szellemiségű zongoraiskolája. A környezet és az ottani zongoristák hozzáállása, játékuk színvonala akkora
lendületet adott nekem szakmailag, hogy azt hiszem,
ez meghatározta a következő éveimet. Rengeteg újdonságot tapasztaltam a zenei gondolkodásmód sokféleségével kapcsolatban; a koncerteket hallgatva és
a tanárokkal megismerkedve ezernyi inspiráció ért.
(A személyes élményekről nem is beszélve, hiszen
itt szerettem bele a sushiba, amit azóta is imádok.)
Hazaérve még keményebben kezdtem dolgozni, és
elhatároztam, hogy 2015 nyarán is szeretnék olyan
tapasztalatokat szerezni, mint előző évben. Mi több,
a sok gyakorlás után ki is akartam próbálni magam,
most még magasabbra helyezve a lécet. Sok versenyre, fesztiválra beadtam a jelentkezésemet. A legtöbbre
nem jutottam be. De elfogadták a jelentkezésemet
egy versenyre, amire a legkevésbé számítottam: ez
volt a Junior Cliburn. Ezen kívül a PianoTexas fesztivál
24 résztvevője közé is sikerült bekerülnöm. Mindkettőt ugyanazon az egyetemen tartották ugyanabban az
időszakban, így meg is volt a recept az egy hónapos
amerikai útra.
Sok barátot szereztem itt, és máig tartom velük a kapcsolatot. Olyan barátokat, akikre igazán felnéztem
ott is és azóta is, rengeteget tanultam tőlük. (Csak
ámulok a sikereiken, egyikük épp most nyerte meg a
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Leeds Nemzetközi Zongoraversenyt…) Ez a fesztivál
elég hosszú volt ahhoz, hogy rájöjjek: zenészek között egymástól lehet a legtöbbet tanulni. Ezt persze
előtte is éreztem, de itt olyan beszélgetésekben vettem részt, amik által sokat tanultam mindenkitől, akit
megismertem. Ismét észrevettem, mennyi mindenben
kell még fejlődnöm. A Cliburn versenyen az elődöntőig jutottam, és egy különdíjat is kaptam. A PianoTexas
Concertoversenyén nem sikerült díjat szereznem,
viszont az órák keretében megismerkedtem több
tanárral, akik nagy hatással voltak rám. (És persze
kiéltem a sushi iránti szeretetemet, és megtudtam,
mi is az a bubble tea. Számomra valahogy mindig a
gasztronómiai élmények a legemlékezetesebbek, bár
aki ismer, tudja, hogy ez a testsúlyomon nem látszik.)
A tanárok közül kiemelném Dang Thai Sont, akinek
kurzusát a legnagyobb élvezettel hallgattam. Különösen inspirált, hogy egy kicsi országból, jó képzés hiányában indult, és huszonévesen nagyon tudatosan
fejlesztette ki a technikai tudását. (Persze ehhez kellett
a Moszkvai Konzervatórium is, de oda is alig akarták
felvenni.) A másik Arie Vardi volt, akivel akkor egyetlen órán dolgoztam együtt személyesen. Rahmanyinov
második zongoraversenyét játszottam neki, és talán 4
sort haladtunk az egész óra alatt. Ő az, akinél most
Hannoverben tanulok. A concertoverseny döntője
után odajött és gratulált a játékomhoz, illetve elmesélt
egy történetet Prokofjev második zongoraversenyéről,
amely szintén elhangzott. Ez azóta is kapcsolódik számomra a darabhoz, része lett annak, ahogy látom a
művet.
Állítólag Prokofjevnek volt egy kedves barátja, akivel
gyerekkora óta jó viszonyban voltak, de nagyrészt már
csak leveleztek. Egy nap kapott egy levelet, melyben
az említett barát megírta neki, hogy jöjjön el hozzá,
mert többször nem fognak találkozni. Mivel rengeteget viccelődtek egymással, Prokofjev nem vette
komolyan a dolgot, és visszaírt, hogy majd megy és
meglátogatja. Hónapokig nem kapott választ, ekkor

UTAK, ÉLMÉNYEK

Balogh Ádám (fotó: Rachel Breen)
már aggódva látogatta meg barátját, akit holtan talált
otthonában. Ez az állapot ihlette a darabot. Az első
tétel sorsszerűsége és a negyedik tétel dühös, el nem
fogadó hangvétele számomra ezzel a történettel még
jobban értelmet nyer.
Ezek voltak tehát az első benyomásaim Arie Vardiról,
akit két évvel később meg is kerestem: meghallgatna-e, mert szívesen tanulnék tőle, ha máshogy nem
is, de legalább egy évig, Erasmus ösztöndíjjal. Nagy
meglepetésemre elkérte a telefonszámomat és másnap felhívott, tisztán emlékezett rám, és meg is állapodtunk egy találkozóban. Egy hosszas beszélgetés és
egy minikoncert után szerencsére pozitívan ítélte meg
a teljesítményemet, így az ő támogatásával adhattam
be az Erasmus-jelentkezésemet.
A történethez az is hozzátartozik, hogy most Hannoverben a barátnőmmel lakom, ami számos véletlen
következménye, és érdekes módon ugyanott kezdődtek a véletlenek, ahol Vardival is találkoztam. Tavaly
ugyanis egy New York-i verseny kapcsán egy Texasban
megismert barátom segített a szállással. A Juilliard kollégiumában épp tavaszi szünet volt, így felajánlotta,

hogy lakhatok a szobájában, amíg nincs ott. Megérkeztem az épülethez, és megcsörgettem a számot, amit
kaptam; valakinek be kellett engednie a kollégiumba.
Ez az illető nem volt más, mint szomszéd szobában
lakó lány, akivel rögtön beszélgetésbe elegyedtünk.
Kiderült, hogy rengeteg a közös ismerősünk. Kicsi világ ez a zenészvilág! Összebarátkoztunk, aztán elhatároztam, hogy két hónappal később visszamegyek, és
meglátogatom. Összegyűjtöttem az útra összegyűjteni
valót, és együtt bejártuk New Yorkot. Azóta pedig többek között San Franciscót és Salt Lake Cityt, Budapestet és most Hannovert is, ahol jelenleg lakunk, és már
együtt sushizunk.
Akárcsak ebben a történetben, minden szakmai tapasztalatom személyes élményekkel vegyül. De nagyon örülök, hogy alkalmam nyílt ezekre a helyekre
eljutni, ilyen emberekkel találkozni, és most az Erasmus ösztöndíj segítségével itt tölthetem az évet.
Csak remélni tudom, hogy a zenén keresztül ezek
után is lesz lehetőségem és szerencsém ilyen tapasz
talatokkal gazdagodni.
Balogh Ádám

2018. december - 2019. január | FIGARO

07

08

A ZENÉN TÚL
Minden vég valami újnak a kezdete – tartja a mondás. A 2018. és a 2019. esztendő találkozásának lapszámában szeretnénk áldott, szép ünnepeket, és boldog új évet kívánni Olvasóinknak! És persze sikeres vizsgákat
sorstársainknak! Reméljük, ajánlónkban szimpatikus kikapcsolódási lehetőségekre találtok a tanuló- és gyakorlómaraton közepette!

Képzőművészeti titok nyomában
Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulójához érkezünk a 2019-es évben. Ebből az alkalomból egy nemzetközi kiállítás részeként tekinthetjük meg a Szépművészeti Múzeum Michelangelo-termében a budapesti
Lovast, a mester tíz rajzát, és az ezektől is inspirációt
nyert szobrásztársainak munkáit. A tárlat bemutatja a
reneszánszban problematikus ágaskodó lóábrázolás
megoldási kísérleteit, ami a források szerint Leonardót
sem hagyta nyugodni közel négy évtizeden át.
Számos 15. századból származó visszaemlékezés szól
arról, hogy da Vinci Andrea del Verrocchio műhelyében töltött tanulóévei alatt szobrászkodott is. A szakértők ráadásul tervrajzokat is találtak. Olyan szobrot
viszont még nem, amiről teljes bizonyossággal megállapítható, hogy az Leonardo keze munkája. Így a Lovas
alkotójának kiléte is a mai napig vita tárgya. Lehet,
hogy Leonardóé, de az is elképzelhető, hogy csak a
hatásai fedezhetők fel rajta. Bár a kiállítást végigjárva
még aprólékos tanulmányozást követően is csekély a
valószínűség arra, hogy megoldhatjuk a rejtélyt, érdemes egy próbát tenni!
Kassák Lajos (Tihanyi Lajos festménye)

Szerzői szerepek
Minden évben eljön a vizsgaidőszak – 1 perc néma olvasás! –, ekkor pedig nincs időm regényekbe kezdeni,
mert nem szeretek velük lassan haladni. Így, ha olvashatnékom támad, a költészetet választom. Büszke tulajdonosa vagyok egy Villányi László-kötetnek, a címe:
valaki majd. Nagy becsben tartom, mert kedvenc irodalomtanáromtól, Wenczel Imrétől kaptam ajándékba. A figyelemfelkeltő alcím azt ígéri, hogy ismeretlen
költőnők verseit tartalmazza a könyvecske. Ez persze
csak részben igaz! Villányi Weöres Sándor Psychéjéhez
hasonlóan különböző nemzetiségű és személyiségű
nők képzelt gondolkodásmódja, illetve a velük kapcso-
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latos sztereotípiák, tapasztalatok alapján alkotta a verseket. Megannyiszor elolvastam már a kötetet, mégis
minden alkalommal be tud csapni. Ha nem tudnám,
ki a tényleges szerző – várjunk csak, tudhatom én ezt
biztosan? – elhinném, hogy valóban az említett nőktől származnak a töredékek. Roppant izgalmas kérdés,
hogy mennyire tud valaki hitelesen belehelyezkedni
egy másik szerepbe, ha az ellenkező nemhez tartozik.
S vajon honnan az indíttatás? Napjainkban, amikor a
nemi szerepek egyre kuszábbak, tisztábbak, lényegesek, vagy lényegtelenek – véleménye válogatja –, igazán érdekes, és talán megosztó is lehet ez a kötet.

A ZENÉN TÚL
Az említett Leonardo-kiállítás járt a fejemben, és akaratlanul is összekapcsoltam egy másik számomra kedves Villányi-verseskötettel. Valószínűleg a szoborszerű
alakokat ábrázoló borító, de az is elképzelhető, hogy
Leonardo és Vivaldi megegyező olasz származása
miatt. A kötet címe ugyanis: Vivaldi naplójából.
Már régóta keresem a könyvesboltokban, könyvtárakban. De talán sosem találhatom meg, mivel,
ha jól informálódtam, a kortárs győri szerző csak
egy alkalommal adja nyomdába műveit. Limitált
számban készítik el a köteteket, és nincs újranyomás. Így meg kell elégednem a kötetből a Jelenkor
című folyóirat internetes archívumában található
részletekkel.
Ezt ajánlanám az Olvasók szíves figyelmébe is.
Mindössze annyit szeretnék róla előzetesen elárulni, hogy a napló megnevezés ellenére nem hosszú
beszámolókkal, hanem röviden megfogalmazott
benyomásokkal, epizódokkal találkoznak majd
benne. Feltehetik a kérdést: vajon tényleg gondolhatott ezekre Vivaldi a zenén túl? Esetleg itt is Villányi egyik alteregója hatja át az írásokat? Találunk
bármilyen párhuzamot Vivaldi zenéje és a versek
között? És végül: máshogy hallgatjuk az olvasás
után a concertókat? Én igen. És a kedves Olvasók?
U.i.: érdemes elolvasni az Egy másik évszak utóiratot is annak, aki kíváncsi, „mire gondolt a költő?”.
Békési Dorottya

Vers-estek a Művészetek Palotájában
A Művészetek Palotája és a Katona József Színház
együttműködésével zenés irodalmi estet mutatnak
be december 14. pénteken 20:00-kor az Üvegteremben. Az előadás témája Kassák Lajos, aki a költészet
és az irodalom mellett számos más művészeti ágban
is alkotott. Kassák 1887–1967 között élt. Írói, költői tevékenysége mellett kritikus, szerkesztő, teoretikus, és
nem utolsósorban festő és tipográfus volt. Életműve
titkaiba monográfusa, Aczél Géza segítségével tekinthetünk be. Az avantgárd alapművek részletei mellett

olyan elfeledett szövegek is szóba kerülnek, amelyek
mind igazolják, hogy Kassák munkássága – ideértve az általa létrehozott és szerkesztett, nagy hatású
folyóiratokat is – teljes mértékben szinkronban volt
korával. Fontos kiemelni, hogy autodidakta mivolta
ellenére értő véleményt alkotott zenéről, színházról,
építészetről, filmről, reklámról és fotóról egyaránt.
Különös, hogy míg itthon elsősorban költészete miatt
szentelünk neki kiemelkedő figyelmet, addig külföldön képzőművészete révén került be a köztudatba.
Az előadás összeállítója, Aczél Géza szintén költő,
műfordító, irodalomtörténész, kritikus és szerkesztő.
Könyvet írt Kassák életútjáról, pályájáról és művészetéről, amelyet az Akadémiai Kiadó 1999-ben jelentetett meg. A műsor alkotói között fontos megemlíteni
Gothár Péter rendezőt és a Vers-estek a Müpában
sorozat szerkesztőjét, Keresztury Tibort. Az est során zenei intermezzókat is hallhatunk, Darvas Ferenc
zongoraművész előadásában.

Megújuló múlt
Ismét várja vendégeit a Szépművészeti Múzeum.
A felújított épület idén ősszel nyitotta meg kapuit,
és máris számtalan érdekességet kínál mind hazai,
mind külföldi látogatók számára. A folyamatosan
látogatható kiállítások között olyan tárlatok szerepelnek, mint az 1600–1800 közötti magyarországi
művészet, az Ókori Egyiptom, a Klasszikus ókor, valamint Európa művészete és szobrászata 1250-1800
között. Az állandó tárlatvezetések mellett különleges
esti programok, szakmai előadások, műhelyfoglalkozások, interaktív művészeti klubok, valamint családi
és gyerekprogramok is színesítik a múzeum felfedezését. Az épület kedden és vasárnap 10:00-18:00
között tart nyitva, a kiállítások 10:00-től látogathatók.
Varga Abigél
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Winterreise
szívvel-lélekkel

Baráth Emőke és Razvaljajeva Anasztázia (fotó: Mudra László)
Megrázóan hangzott el Schubert utolsó dalciklusa
október 11-én, Baráth Emőke és Razvaljajeva Anasztázia koncertjén. Hogy az est címét (Winterreise – női
szemmel) parafrazeáló címadásomból miért maradt
ki egy lényegi elem, a női nézőpont kiemelése? A kritikai beszámolóból ez is kiderül.
A hangverseny főleg a színpadra lépő művészek nevével és deklarált koncepciójával csalogatta a közönséget.
A nyíltan programatikus címmel meghirdetett esten a
közismert dalciklust a megszokott férfihang-zongorakíséret felállás helyett szopránénekesnő és hárfaművésznő adta elő. Szerencsére azonban nem szenzációhajhász produkciót kaptunk, hanem azt, amit az
előadók neve és a kamarazenei szellemet hangsúlyozó
helyszín ígért.
A lied műfajában nem szokás szigorúan ragaszkodni
egy adott hangfekvéshez. Ez az előadás is megerősítette, hogy Schubert dalai nem hangfajidiomatikusak;
a hangterjedelem és hangszín változása nem vont le
sem a zenei, sem a drámai megvalósítás lehetősége-
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iből. Persze ehhez nagy előadónak is kell lenni. Sértő
lenne Baráth Emőkére nézve, ha megpróbálnám felsorolni énektechnikai és művészi kvalitásait. Ezek révén
már a nemzetközi operaélet élvonalába emelkedett,
és dalok előadásában is bőségesen és műre szabottan kamatoztatja őket. Winterreise-interpretációja
hátborzongató volt. A megzenésített Müller-versek
sok kontrasztot tartalmaznak, amint például a Der
Lindenbaum, a Die Post és a Frühlingstraum egymást
követő versszakai közt megfigyelhető. Schubert zenéje
hűen követi, az énekesnő pedig hol a megkapó intimitás, hol a lesújtó kétségbeesés hangján érzékeltette a
váltásokat. Az érzelmi skála a fortissimo kitörésektől a
szinte suttogásszerű pianókig terjedt. A harmóniai érzékletesség sem szorult háttérbe, mint például a Der
Wegweiser záró sorainak idegen és titokzatos színezete.
A koncertet a kíséret megszólaltatója, Razvaljajeva
Anasztázia álmodta meg. A hárfa alkalmazása merész
és egyedi vállalkozás. Bár többszólamú és akkordikus
játékra képes instrumentumról van szó, felépítésé-
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ből és megszólaltatási módjából eredően magának a
hangnak a felépülése és kicsengése is alapvetően eltér
a zongoráétól. A hárfa sajátosan bensőséges és lágy
zengése a lassú szakaszokban igen jól érvényesült, ám
a gyors passzázsokban a húrok pendülése nem volt
zongoraszerűen gyöngyöző. A kíséret áthangszerelése
inkább az atmoszférateremtés eszközeként képezte
a különleges est szerves részét, mintsem hogy a zenei anyag kifejezett előnyére vált volna. Razvaljajeva
Anasztázia imponáló technikai teljesítménye és meggyőző zenei érzékenysége révén azonban éppen a zenei és drámai atmoszféra vált uralkodó benyomássá.
A koncert koncepcióját szcenírozás és látványterv tette
teljessé. Kihasználták a kitűnő operaénekes jelenlétét,
aki még a szükséges néhány korty víz elfogyasztását
is a dramaturgiai ív részévé tette, és valóságos monodrámát vitt végig a színpadon. A különféle mozdulatok
és pozíciók (például a Der Lindenbaum kezdetét szemléltető leülés a színpad szélén, vagy a fekve végigénekelt Der greise Kopf) üdítően és hitelesen hatottak.
Az énekesnő egyszerű útiruhában kezdte a dalciklust,
majd fokozatosan levetette ennek darabjait, mígnem
egyetlen fehér hálóing maradt rajta. Éppen úgy, ahogy
Schubert dalaiban ott didergett és izzott előttünk a

lemeztelenített, szinte rögeszmés érzéseibe belepusztuló lélek. Az elmosódott háttérvetítésről és a színpad
hátsó részén időről időre elvonuló fehér hálóruhás
nőalakról (melyet, bevallom önkritikusan, mindmáig
képtelen voltam megfejteni) viszont könnyen lemondtam volna. Annál is inkább, mert a zenei előadásmód
elsöprő szuggesztivitása szó szerint minden mást feledtetett. Két alkalommal voltam igazán hálás a fények
kezeléséért. A Gute Nacht első hangjai a teljes nézőtér és színpad elsötétítésével zendültek meg, amikor
pedig a Der Leiermann utolsó hangjai elhaltak, a színpadi világítás is lassan kialudt. A közönség rendkívül
nehezen kezdett csak el tapsolni, szinte tapintható volt
a megrendülés. A versek férfiszempontú volta, az ezt
megdönteni látszó női énekhang és szokatlan kísérőhangszer csak csomagolás volt. Az örök és univerzális
emberi érzést közvetítő, átütő zenei-drámai kivitelezés
pedig maga a súlyos és felemelő élmény magva, a valóság.
Molnár Fanni
(2018.10.11. 19:00, Zeneakadémia, Solti terem; Schubert: Winterreise, Baráth Emőke (ének), Razvaljajeva
Anasztázia (hárfa); rendező: Novák Eszter; látványtervezők: Balogh Balázs, Czakó Zsolt, Zeke Edit)

Bach lezseren? Bach elegánsan?
Egyszerre?
Október 27-én izgatottan foglalhatták el a helyüket a
Nagyteremben mindazok, akik a barokk hegedűsök
egy régóta tündöklő csillagát szerették volna meghallgatni: Giuliano Carmignolát. A műsor több szempontból is rendkívül érdekesnek ígérkezett. Olyan zeneszerzők műveit is hallhatta a publikum, akiknek kompozícióit ritkán játsszák: Dall’Abaco, Avison, Marcello.
A másik különlegesség, hogy Carmignola nem azokat a
Vivaldi-concertókat adta elő, amelyeknek lenyűgözően virtuóz előadásával a legnagyobb elismertségre tett
szert, hanem a Vivaldi-inspirációjú Bach-versenyműveket, az 1985-ben alakult Concerto Köln kíséretével.

Az olasz Bach-kortársnak, Evaristo Felice Dall’Abacónak hat opusza jelent meg nyomtatásban, közülük
a második d-moll concertójával nyitotta az estét a
zenekar. Talán e darab során érezhette csupán a közönség, hogy a hangzás még bizonytalan. A zenészek
egytől egyig historikus hangszeren játszottak, így
tehát más akusztikai térre – kevésbé száraz, inkább
visszhangos, például templomi körülményekre – lett
volna szükségük a legjobb hangzásélmény nyújtásához, míg a Zeneakadémia Nagytermének akusztikája
inkább a modern hangszerekhez és szimfonikus zenekarokhoz ideális. Persze feltehetjük a kérdést, hogy
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gyors tempót vesz, de a zárótétel tempóját már nem
az előbbihez igazítja, ahogy hallhattuk. Amikor azonban Carmignola belefeledkezett a kifogástalanul felkészült, frissebb hangszerjátékra képes szólistapartnerével való zenélésbe, megindítóan szép pillanatoknak
lehettünk tanúi.

Giuliano Carmignola (fotó: Anna Carmignola)
miért a kísérletezés, ha a zenekar korábban próbált a
koncerthelyszínen? A válasz logikus: nem tudták kipróbálni, milyen a hangzásuk, ha teltház van.
Az Avison-concerto az angol szerző egy Domenico
Scarlatti-csembalószonáták nyomán készült sorozatának része. Ebben a darabban a japán származású
koncertmester, Mayumi Hirasaki már sokkal kevésbé
sugallt zenésztársainak biztonsági játékot, lenyűgözve
a közönséget választékos díszítéstechnikájával, izgalmas frazeálási megoldásaival. A szünet utáni első Marcello-sinfonia is ugyanezt az energikusság-élményt
nyújtotta. A publikum azt érezhette, hogy a zenészek
szívből jövő örömmel és magabiztossággal játszanak.
A d-moll kettősversenyt Carmignola, a mester és Hirasaki, a tanítvány szólójátékával hallhattuk. (Hirasaki
a luzerni Musikhochschulén tanult Carmignolánál.)
A mester-tanítvány viszony megemlítése óhatatlanul magában hordozza azt a félreértési lehetőséget,
hogy a tanítvány le van maradva mesteréhez képest
egy bizonyos szakma elsajátításában. Ezen koncerten
viszont nem ezt hallhattuk. Carmignola koncertező
hegedűművészi karrierjének ideje alatt jóval több tapasztalatra tehetett szert, mint a nála 30 évvel fiatalabb szólistapartnere; a pódiumon töltött évek alatt
bizonyos dolgok óhatatlanul rutinná válhatnak. Sajnos
az ihletett előadás ellensége, ha valamit megszokásból szólaltat meg a művész. Például, ha a lassú tételen gyorsan túl szeretne lenni, és ezért indokolatlanul
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A koncert második felében megszólaló két, szólóhegedűre írt versenyműnél bólinthatott magában, aki
végigolvasta az internetes műismertetőt, amely így
fogalmazott: „[Carmignola] Bach műveit már-már
szemtelenül olaszos könnyedséggel és frivolsággal interpretálja”. A művész valóban így adta elő a
Bach-concertókat. Mintha a 2014-ben a Deutsche
Grammophon gondozásában megjelent, Carmignola,
Hirasaki és a Concerto Köln előadói közreműködésével készült Bach-lemez 4 évvel későbbi bemutatóját
hallhattuk volna. Az a-moll koncertben zavaró volt a
lassú tétel tempóválasztása. Érthető, hogy az Andante, mint „járva, lépésben” valóban nem a leglassabb a
tempójelzések között, de talán nem is loholást jelent.
Véleményem szerint a tétel filozofikus és valamennyire fantáziaszerű is, ezek a jellemzők pedig jobban érvényesültek volna egy nyugodtabb tempóban.
A ráadásban – Vivaldi: Nyár, III. tétel – kaphattunk
ízelítőt abból, hogy milyen, amikor Carmignola igazán
testhezálló művet játszik. Itt már stílszerűen hatottak
az indulatos toppantások és a lezser elegancia, amely
a művész karizmájának meghatározó eleme.
Békési Dorottya
(2018. október 27., Zeneakadémia, Nagyterem;
Tiszta barokk, Giuliano Carmignola és a Concerto Köln;
E. F. Dall’Abaco: Concerti à quattro da chiesa, op. 2 - 1.
d-moll concerto;
C. Avison: Tizenkét concerto Domenico Scarlatti csembalószonátái nyomán, op. 6 - 6. D-dúr concerto;
J. S. Bach: d-moll hegedű-kettősverseny, BWV 1043;
B. Marcello: D-dúr sinfonia a Joaz c. oratóriumból;
J. S. Bach: a-moll hegedűverseny, BWV 1041;
J. S. Bach: E-dúr hegedűverseny, BWV 1042)

ELŐDEINK MÁSKÉPP
December-januári rovatunkban egy különös kettős évforduló kapcsán a Zeneakadémia egyik hajdani igazgatójáról, Zathureczky Edéről emlékezünk meg. Ha ugyanis a kedves Olvasó decemberben veszi a kezébe a
lapot, akkor Zathureczky Ede születésének 115. évfordulója miatt lesz aktuális a cikk, ha pedig januárban,
akkor halálának 60. évfordulója teszi időszerűvé az írást.
Zathureczky Ede 1903. augusztus 24-én, a Lőcsétől
10 km-re található Iglóban látta meg a napvilágot.
A család 1914-ben Kassára költözött, itt Kun Tivadar
volt a fiatal hegedűvirtuóz zenetanára. 1918-ban,
mindösszesen tizennégy évesen felvételt nyert a Zeneakadémia hegedű tanszakára, ahol maga Hubay Jenő
egyengette majdani utódja útját. Fiatal kora ellenére
hamarosan Hubay legkedvesebb és egyik legtehetségesebb növendéke lett. 1922 májusában szerzett
előadóművészi oklevelet hegedű szakon.
Ekkoriban egyre fenyegetőbbé kezdett válni
a katonai szolgálat veszélye, így Zathureczky
az 1922/1923-as tanévben mintegy menekülésként újfent beiratkozott a Zeneakadémiára, ezúttal zeneszerzés szakra, Siklós Albert
osztályába. Az évkönyvek tanúsága szerint
nem vette komolyan zeneszerzés-tanulmányait. Valószínűleg egyre sokasodó koncertjei
mellett nem jutott ideje és energiája erre a
tevékenységére, így már az első tanévet nem
tudta elvégezni. Ősszel ismét beiratkozott az
első osztályba, ez alkalommal viszont még év
közben kimaradt.

Az ezt követő években számos koncertet adott. 1923
és 1928 között négy sikeres turnén játszott Olaszországban, de Európa számos nagyvárosában megfordult, többek közt 1924-ben Berlinben. 1925-ben
Amerikába is eljutott, és nagy sikerű koncerteket adott
Bostonban, Chicagóban és New Yorkban, ráadásul ez
utóbbi helyen Bruno Walter vezényletével.

A behívás veszélye azonban továbbra is fenyegetett: Zathureczky úgy döntött, hogy a
Prágai Zeneakadémián próbál szerencsét, ide
felvételizett 1924 őszén, hegedű szakra. Felvételijén olyan szintű tudásról és felkészült-

1929-től, mindösszesen 26 évesen, Hubay maga mellé
vette a Zeneakadémiára tanítani, majd a mester halála
után rövidesen a hegedű tanszakot is ő vezette. 1943tól Dohnányi Ernőtől a Zeneakadémia igazgatói tisztjét
is átvette, és azt 1957-ig töltötte be.

ségről tett bizonyságot, hogy a felvételiztető
bizottság azon nyomban végzős diplomát
kívánt neki átnyújtani. Nagy nehézségek árán
sikerült csak megértetnie a bizottság tagjaival, hogy mire is van szüksége valójában.
Végül sikerrel járt a megbeszélés, és Zathureczky Ede a Prágai Zeneakadémia növendéke lett. Hogy mit tudott még ott tanulni,

Zathureczky Ede
arról nem szól a fáma, a katonai behívás alól
viszont szerencsésen mentesült.

Zathureczky, vagy ahogy tanítványai egymás között
emlegették: „Zatu”, számos világhírű hegedűművész,
például Kovács Dénes, Devich Sándor, Komlós Péter és
Pauk György mestere volt. Utóbbi tanítványa így emlékezett vissza:
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A Zeneakadémia harmadik emeletén, a főigazgatói szolgálati lakásban lakott. Az óráit
is ott tartotta. Minden áldott nap tanított, 3-4
növendékkel foglalkozott egyszerre. A tanítványaitól megkívánta, hogy minél többen
jelen legyenek egymás óráin. Karizmatikus
egyéniség volt, kiváló művész és pedagógus. Nekem elmondhatatlanul sokat jelentett, hogy már tizenhárom évesen kivételes
tehetségű, fiatal hegedűsökkel tanulhattam
együtt, akik mind 6-10 évvel idősebbek voltak
nálam… Emlékszem, eleinte meglehetősen
megilletődve, félénken vettem részt az órákon, nem volt könnyű a nagyok előtt játszani… Zathureczkyhez azért mentem, hogy
zenélni tanuljak, nála ezt lehetett a legmagasabb fokon elsajátítani. Rendkívül alapos,
tanult művész volt, szólista múltja igen fontos volt a számomra. Egy fiatal művésznek,
aki szólista pályára készül, olyan egyéniségre
van szüksége, aki tudja, mit jelent kiállni egy
nagy zenekar elé. ... A híres magyar hegedűiskola képviselői, Hubay, Szigeti, Székely Zoltán
és sok más nagy hegedűs legfontosabb tulajdonsága a szép, meleg, bársonyos hegedűhang volt – erről lehetett felismerni őket. Én
is ezt tanultam meg „Zatu”-tól, és ezt adom
tovább növendékeimnek világszerte, ahol
csak megfordulok. A hegedűnek olyan természetességgel kell megszólalnia, mint egy
kiváló énekhangnak, hiszen a hegedű éneklő
hangszer. Ezt nem szabad elfelejteni!
Zathureczky pedagógiai munkásságának megbecsültségét tükrözi, hogy az imént idézett Pauk György,
miután elfogadta a londoni Királyi Zeneakadémia állásajánlatát, tanszékének az „Ede Zathureczky Chair”
(Zathureczky Ede tanszék) nevet adta.
Zathureczky nem csupán szólistaként és pedagógusként alkotott maradandót, hanem kamarapartnerként
is korának legnagyobb művészeivel játszott, például
Bartókkal és Dohnányival. Repertoárjának gerincét a
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klasszikus-romantikus irodalom alkotta – különösképpen Beethoven kamarazenéje –, de fokozatosan egyre
több kortárs szerző művét játszotta, így Bartók zenéjének egyik legjelentősebb tolmácsolójává vált.
Az 1930-as évek második felétől [...] Zathureczky Ede lett Dohnányi fő kamarapartnere.
Ismereteink szerint utolsó nyilvános magyarországi fellépésén, 1944. március 11-én is vele
játszott Szegeden. Zárószámként a Kreutzer-szonáta szólalt meg, azaz éppen ez lehetett az utolsó kamaramű, amelyet Dohnányi
hazájában koncerten előadott.
Zathureczky 1956-ban hagyta el Magyarországot, és
Bécsen keresztül az Egyesült Államokba utazott. 1959.
május 31-én hunyt el Bloomingtonban (Indiana, USA).
Cselényi Máté
Források:
Gombos László, „Művek és művésztársak vonzásában
– Dohnányi, Hubay és a Kreutzer-szonáta”, in Kusz Veronika – Ránki András (szerk.), Dohnányi-tanulmányok
2015 (Budapest: MTA BTK ZTI, 2016).
Homolya István, Zathureczky Ede
(Budapest: Zeneműkiadó, 1972).
Ottó Péter, A Mesterhegedűs. Kovács Dénes emlékezik.
(Budapest, 2007).
Pauk György, Négy húron pendülök – Nyolcvan év emlékei (Budapest: Park Könyvkiadó, 2016).


Egy kedves Olvasó jelezte, hogy az Elődeink
másképp rovat novemberi cikkében a képen
a Nemzeti Színház épülete nem a 19. század
eleji állapotában látható. A tévedésemért
elnézést kérek minden kedves Olvasótól!

KORTÁRS ZENE
A Budafoki Dohnányi Zenekar neves képviselője a hazai koncertélet kortárszenei vonalának; a 2018–19-es
évadban több olyan művet tűztek műsorukra, melyek fiatal kortárs zeneszerzők tollából származnak. Januárban Virágh András Gábor Sinfonietta című kompozícióját mutatják be, az alkalom részleteibe maga a szerző
avatott be.
Varga Abigél: A Budafoki Doh
nányi Zenekar január 26-án a
Zeneakadémia Nagytermében
mutatja be Sinfonietta című
művedet. Mesélj kicsit a darabról, mikor keletkezett és
milyen utakat járt be eddig a
programig?
Virágh András Gábor: A zeneművet a Zeneakadémia
felkérésére
komponáltam
2013-ban, de a tervezett beVirágh András Gábor (fotó: Sebestyén Zoltán)
mutató meghiúsult. A felkérés eredetileg koncertkezdő
nyitányra szólt, időtartamát 12 percben maximálták.
VAG: Az én esetemben a cím sokkal inkább a mű időA komponálás során világos volt számomra, hogy a
tartamára utal, mintsem a hangszerelésre, vagy az
zenemű kezdete mindenképp „ünnepélyes” lesz, az
anyagkezelésre.
általam használt zenei nyelvezetre lefordítva. Mivel
zenekarra ritkábban írok, a sok szóló- és kamaramű
VA: Yeruham Scharovsky fogja dirigálni a koncertet.
megírása során felgyülemlett bennem számos olyan
Dolgoztatok már együtt korábban?
ötlet, amelyeket leginkább nagyzenekaron tudtam
elképzelni. A felkérés a legjobbkor érkezett, ugyanVAG: Még nem volt szerencsém együtt dolgozni vele.
is legutóbbi zenekari művemet több, mint két évvel
Azonban az argentin származású dirigens neve már
ezen megkeresés előtt komponáltam, és azóta sok
régóta ismert számomra, így egészen biztosan nem
dolog változott bennem az apparátus kezelésével
mindennapi élmény lesz a közös munka.
kapcsolatban. A rendelkezésemre álló időt három
nagyobb egységre osztottam fel, de a komponálás
VA: Jelenleg dolgozol újabb zenekari kompozíción?
során úgy alakultak a zenei folyamatok, hogy jobbnak
láttam a gondolataimat három tételen belül megVAG: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
formálni. A tételcímek pedig magukért beszélnek:
2021-ig bezárólag számos olyan megkeresést kaptam,
Musica festiva, Notturno, Finale.
amelyeknek örömmel tudok eleget tenni. Két nagyobb
apparátust igénylő versenymű megkomponálására
VA: Sinfoniettának nevezhetünk olyan zenekari együtis felkértek: 2020-ban Varga Gábor klarinétművész
teseket, melyek nagyobbak, mint egy kamaracsoport,
fogja bemutatni az általa rendelt és neki ajánlott verés kisebbek egy szimfonikus zenekarnál, ugyanakkor
senyművemet, és a németországi Konstanz városa is
műfaji értelemben is használjuk a szimfóniánál kisebb
megkeresett azzal a kéréssel, hogy komponáljak egy
lélegzetvételű kompozíciók esetében. A te művedben
orgonaversenyt számukra Konstanz Concerto címmel.
mire utal a cím?
A tervezett ősbemutató 2021-ben lesz.
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NÉPZENE

Megújult a Hagyományok Háza
korai szecessziós dekorációt, amely meglepően jó állapotban maradt meg az elbontott álmennyezetek
mögött. Az eredetileg bálteremként, majd színházteremként használt nagyterem ma mindkét funkció
betöltésére alkalmas, hiszen nézőtere szétszerelhető,
és újra gyönyörű szecessziós csillárok világítják meg.
A belső udvart üvegtetővel fedték, akusztikát javító
burkolattal és fénytechnikával látták el, így a Ház újabb
helyszínt nyert táncházak, koncertek számára. A tetőtérben pedig táncos próbatermet alakítottak ki – pazar
kilátással.

Fotó: Mervai Márk
A főváros épített örökségének ékköve és egyúttal a
zenei élet egyik emblematikus helyszíne is újjászületett a Hagyományok Háza székhelye, a Budai Vigadó
felújításával. A Kallina Mór és Árkay Aladár tervezte
eklektikus-neoreneszánsz palotát 1900-ban adták át,
és évtizedekig a budai polgárság kulturális központjaként működött a Corvin tér 8. alatt. A II. világháborúban súlyos károk érték, ezeket nem épp alaposan, és
főleg nem műemlékvédelmi igénnyel javították ki, így
állapota további hatvan éven át egyre csak romlott.
Sorsa az ’50-es években fonódott össze a népi kultúrával, amikor a Magyar Állami Népi Együttes, később
pedig a Néptáncosok Szakmai Háza székhelye lett.
2001-ben létrejött a Hagyományok Háza, a néptáncos,
népzenész és népi iparművész szakma új ernyőintézménye, amely azóta is ott áll szinte minden „népi” rendezvény mögött, a Táncháztalálkozóktól a Felszállott a
páváig.
Az épület külső felújítását 2007-ben végezték el, a
belső rendezés viszont 2017-ig váratott magára, végül
idén október 4-re készült el. A munka célja a műemléki rekonstrukció és a korszerűsítés egyensúlya volt.
Helyreállították az eredeti reprezentatív tereket és a
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A Hagyományok Háza sokoldalú intézmény. Ma is itt
működik az Állami Népi Együttes, hazánk egyik meghatározó profi néptáncműhelye. Az intézmény része a
Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum; állománya Martin György könyvtára mellett sok más zene- és
táncgyűjtő médiaanyagán alapul. Az Archívum a Folklórdokumentációs Fejlesztési Osztállyal együtt dolgozik azon, hogy a népzenei felvételek és táncfilmek
minél könnyebben elérhetők legyenek: a Folklóradatbázis (folkloradatbazis.hu) szinte kimeríthetetlen
kincsestár, és egyre csak bővül. A Ház koncertszervező
tevékenysége külső helyszínekre, így a Zeneakadémiára is kiterjed. Közösségi házként pedig nemcsak színpadi előadásoknak, hanem kiállításoknak, kurzusoknak, továbbképzéseknek is otthont ad. A népi kultúra
kutatásával, művészetpedagógiájával kapcsolatos mai
kiadványok jó részét is a Hagyományok Háza jegyzi, a
hanglemezpiacon pedig évente jelentkezik a Táncház–
Népzene antológiasorozat újabb darabjával.
December 7–16. között az épület megcsodálására és
az ünnepi készülődésre is jó alkalmat ad a Corvin téri
Ünnepváró vásár, amely egyedi kézműves ajándékokat, workshopokat, népzenei koncerteket, betlehemest és sok más programot ígér. Január 11-én pedig
újra látható a Magyar Állami Népi Együttes új műsora,
a Liszt-mozaikok.
Lipták Dániel
forrás: hagyomanyokhaza.hu
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A jazz és az autentikus népzenék
szimbiózisa
Minthogy a jazz-zene maga is részben népzenei eredetű, első pillantásra evidens jelenségnek tűnhet azt
népzenei színekkel és hangzásokkal díszíteni. A blues –
amely zenei irányzat a jazz egyik, ha nem legfontosabb
alappillére – kvázi népzene, mégpedig az észak-amerikai kontinensre hurcolt, afrikai gyökerekkel rendelkező, de már ,,őslakos” amerikaiak népzenéje. A blues
ezért értelemszerűen később keletkezett, mint azok
az autentikus népzenék, amelyeket a bevándorlók (és
behurcoltak) Afrikából, a karib térségből, vagy bárhonnan máshonnan hoztak magukkal. A jazz népzenei
vénája így azonban érthető, és ezáltal az is, hogy miért
adja magát a népzenékkel való fúzió gondolata.

Tigran Hamasyan (forrás: The Georgia Straight)

De mi az, ami ennyi idő távlatában továbbra is – sőt,
manapság egyre jobban – indokolja eme zenei stílusok, nyelvezetek integrálását? Mi az a közös nevező,
ami a műzenében és az autentikus zenékben is fellelhető? Mi teszi lehetővé az egymástól térben és időben
egyaránt távol eső eszmerendszerek szimbiózisát?

Az autentikus népzenék jól variálható volta a blueséhoz hasonló, ahogyan keletkezésük is. A nép ajkán
született dallamokban az emberek mindennapjai ritmus, melódia és frázis formájában vannak kódolva.
Őszinte zenei anyagok, esszenciális kor- és lélekképek. A kortárs jazz-zene kifinomult dallami, harmóniai

Nos, ha erre valaki tudja a választ, akkor számos más
jellegű, de igen aktuális probléma megfejtéséhez is
közel jár. Érdemes azonban valamennyiünknek elgondolkozni a szimbiózis jelenségének szépséges eleganciáján. Az egyszerű zenei formákban, amilyen a blues,
jóformán végtelen számú variációs lehetőség rejlik.
Nem véletlen, hogy a jazz – amelynek ősatyja a blues
– improvizatív műfaj lett. Primitív formájának köszönhetően hatalmas lehetőségek rejlenek benne.

és ritmikai tudománya, az improvizáció, amely már
gyakorlatilag valós idejű komponálássá fejlődött, és
a hangszerek különböző típusainak használata elsöpörte a zene határait. Az autentikus zene és a zenei
kifejezés kifinomult technikáinak házasítása már évtizedek óta érdekli a kísérletező zenészeket, de kétségtelen, hogy a jelen emberének van talán eddig a
legnagyobb szüksége arra, hogy a múltból tanulva
és a jelent megértve létrehozza a jövő zenéjét.

LEMEZAJÁNLÓ
Borbély Mihály és Dresch Mihály munkássága kötelezően ajánlott a téma iránt érdeklődőknek. Közös formációjuk,
a Borbély-Dresch Quartet idén állt elő egy új lemezzel, mely a Körbe-körbe címet viseli (2018).
Lukács Miklós bármely formációja hallgatásra érdemes, de különösen a Lukács Miklós Trió Cimbiózis című lemeze
(2014) foglalkozik a népzene és a jazz fúziójával.
Daniel Zamir kirobbanó dinamizmussal házasítja a héber autentikát a jazz-zel One című lemezén (2009).
Tigran Hamasyan Mockroot (2015) címet viselő lemeze az örmény dallamok ősenergiáját keveri a jazz és (igen!)
a metálzene stílusával.
Pázmándi Gergely
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PORTRÉ

Megtisztelő szolgálatban
A Bartók Világverseny tavalyi hegedűs fordulójának sikere után idén zeneszerzőversenyt hirdetett a Zeneakadémia. 214 pályamű meghallgatása önmagában is nagy feladat, viszont kiválasztani belőlük a hat legjobbat
még magasabb szintű kihívás. A verseny főzsűrijében is helyet foglaló Fekete Gyula rektorhelyettessel, a zeneszerzés tanszék vezetőjével beszélgettünk.
Gergely Máté: Milyen érzés az ön számára, hogy felkérték a Bartók Világverseny főzsűrijébe?
Fekete Gyula: A Bartók Világversenyt Vigh Andrea rektorasszony álmodta meg. Bartók Béla sok szállal kötődik a Zeneakadémiához, itt tanult és itt tanított. Mivel
zeneszerző is volt, a zeneszerzés tanszék feladata a
verseny lebonyolításában való részvétel. Úgy kerültem
bele a szervezésbe, hogy a mindenkori tanszékvezetőnek kell ezt kézben tartania, Csonka András programigazgató úrral együtt. Tehát a felkérés nem nekem szól,
hanem a feladatnak.
GM: Volt olyan a beadott művek közt, ami különösen
felkeltette a figyelmét?
FGy: Természetesen. A 214 pályamű között több olyan
volt, amit szerettem, de fájdalom, nem mindegyik darabnak sikerült továbbjutnia a döntőbe. Ilyenkor ez
természetes, ezért van öt zsűritag, hogy kiegyenlítsük
egymást.
Fekete Gyula (fotó: Farkas Virág)
GM: Az előzsűri tagjai egyetértettek a továbbjutókkal
kapcsolatban?
FGy: Az előzsűri a Zeneakadémia tanáraiból állt ös�sze, mi választottuk ki a 12 továbbjutó művet. Ebben
a döntésben többnyire egyetértés volt közöttünk, két
hely maradt a továbbjutók között, amin kicsit vitatkoztunk, de sikerült közös nevezőre jutnunk. A főzsűri
pedig úgy dolgozott, hogy nem beszéltünk egymással,
mindenki saját maga otthon rangsorolt, és a végső
pontok adták ki az eredményt. A verseny anonim volt.
GM: A Bartók Plusz Operafesztivál Operaíró Versenyén
ön szintén zsűritag; a verseny döntője december 14-én
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lesz a Solti teremben. A felhívásban az áll, hogy olyan
műveket keresnek, amelyek újra és újra visszavonzzák
a hallgatót. Ennek mennyire sikerül eleget tenni?
FGy: Ezt nem lehet tudni. A pályázat már sok éve zajlik,
keressük az új műveket. Nagyon nehéz vállalkozás ez –
talán idealista is –, de nem szabad feladni. Ez egy szép
idea, hogy készüljenek olyan művek, amelyek nagy közönség előtt arathatnak sikert.
GM: Ön szerint mennyire fontos az, hogy ha valaki két
ilyen nívós versenyre ad be pályázatot, akkor tisztában
legyen a beadott mű zeneelméleti részével?

PORTRÉ
FGy: A mi intézményünk – és én is ebben hiszek – tradicionális zeneszerzőképzésének alapvető része volt,
és ma is része kell, hogy legyen a harmóniai, zeneelméleti, formatani képzés. Úgy gondolom, hogy a zeneszerzőnek technikailag felvértezettnek kell lennie
ahhoz, hogy a mai követelmények között is megállja
a helyét.
GM: Ha jól tudom, Önt is
a zeneelmélet indította
el a zeneszerzés útján.
FGy: Igen, így volt. Engem a győri konzervatóriumba zongoristaként
vettek fel, és szóltak,
hogy van egy zeneszerző tanáruk is, keressem
fel. Először csak emelt
szintű összhangzattant
tanultunk, aztán arra
kért, hogy írjak egyszólamú dallamot, talán
kétszólamút. Játékként
kezdődött, soha nem úgy
álltam neki, hogy akkor
most írok egy szimfóniát,
hanem csak pár hangot,
egy-egy hangulatot próbáltam elkapni. Harmadikos konzis koromban írtam egy-két darabot, amiről
úgy gondoltam, hogy ez már zene.
GM: Ön pedig ezt az élményt olyan erősnek érezte,
hogy ezzel folytatta tovább tanulmányait?
FGy: Ez úgy történt, hogy akkoriban még volt szakfelügyelet, a budapesti Zeneakadémia professzorai
lejártak vidékre és betekintettek az ott folyó munkába. Amikor harmadikos voltam, egyszer lejött Győrbe Petrovics Emil – ő volt akkor a nagy zeneszerző
professzor – és megmutattak neki, hogy itt van ez a
gyerek… Meghallgatta a darabjaimat, és mondta,
hogy jöjjek majd felvételizni. Jöttem…

GM: Tudtommal zeneszerzőknél sokszor előfordul,
hogy belekezdenek valamibe, de aztán alábbhagy a
lendület. Ilyenkor hogyan tovább?
FGy: Látszólag nem történik semmi, de ilyenkor az
ember foglalkozik a zenei anyaggal. Az, hogy az a három óra nem produktív, csak látszat, mert bár nulla
ütem születik, de belül sok minden formálódik. Aztán
másnap, amikor újra leülök, megszületik a nullából tíz
ütem. A sok rossz, elvetett változat megérleli a jó megoldást. Nálam legalábbis így működik.
GM: Ön szerint mennyire szabad hinni a hirtelen jött
ihletnek, annak a felhevült állapotnak, amikor a zeneszerző mindenáron a lapra akarja írni a fejében megszületett akár csak egy szösszenetet is?
FGy: Csak annak szabad hinni! Csak abból lesz jó darab. Ha nincs ez az állapot, akkor megette a fene…
GM: Milyen műveit hallhatta mostanában a közönség?
FGy: Novemberben játssza a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara a csellóversenyemet a Nagyteremben,
Baranyai Barnabás szólójával. Játszották a Solti teremben az operámat, a Római lázat, az októberi hárfafesztivál gálakoncertjén pedig Vigh Andrea bemutatta a
hárfaversenyemet.
GM: Jelenleg a zeneakadémiai és egyéb teendők mellett mennyi ideje marad komponálásra?
FGy: Képzelheti… (Nevet.) Van, hogy az embert megtalálja egy feladat, és nehéz a döntés, hogy elvállalja
vagy sem. De ettől az intézménytől nagyon sokat kaptam, és ha most cserébe elláthatom a rektorhelyettesi
feladatot, akkor megteszem. Emellett persze komponálok, és bár a rektorhelyettesség nagyon sok időt
elvesz, ezt az intézményt szolgálni megtiszteltetés.
Európa, sőt a világ egyik nagy múltú, vezető, elismert
zeneakadémiája ez.
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