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Operaáriák, dalok, songok, san-
zon – számos nyelven, több évszá-
zadnyi eltéréssel született alkotá-
sok. Gazdag programmal lép a 
közönség elé a Solti Teremben a 
Párizsban élő mezzoszoprán, 
Csordás Klára. Az énekesnő már-
cius 18-i estje Montverdi-kom-
pozícióval kezdődik, s Händel, 
Bellini, Donizetti és Verdi áriái 
mellett a műsorban Schönberg, 
Britten, Gershwin, Bolcom dalai, 
Weill songjai is helyet kaptak. A 
koncertet Kozma József sanzonja, 
az Edith Piaf által is énekelt Les 
feuilles mortes zárja. Csordás Klára 
a hangversenyhez különleges part-
nert választott, az amerikai csembaló és zongoraművészt: 
Jory Vinikourt. Az előadót két ízben is jelölték már 
Grammy-díjra, s a repertoárja szintén sokszínű, a barokkól 
egészen a kortárs zenéig terjed. Ráaádul Jory Vinikour 
olyan neves művészeket is kísér, mint Magdalena Kožená 
vagy Rolando Villazón. A különleges koncertet egyébként a 
Győri Tavasz Fesztivál keretein belül is bemutatják két nap-
pal később, az egykori zsinagóga Egyetemi Hangversenyter-
mében.
S aztán a hangszereké a főszerep, hiszen március 29-én – 
szintén a Solti Teremben – duók és triók hangzanak fel 
Szabadi Vilmos, Gulyás Márta és Gustav Rivinius előadá-
sában. Folytatódik hát a Zeneakadémia Koncertközpont 
sorozata, amelyben neves magyar művészek népszerű ka-
marazenei alkotásokat adnak elő kiváló külföldi szólistá-
val. Dohnányi hegedű-zongora szonátája, Kodály Duója, 
Dvořák triója kapott helyet a programban. Szabadi Vilmos 
és Gulyás Márta rendszeresen koncertezik együtt, de muzsi-
káltak már Gustav Rivinius-szal is. A német csellóművész 
szenvedélyes kamarazenész, több kisebb együttesben játszik 
rendszeresen. 
Május végén ismét vokális produkciót hallgathatnak meg az 
érdeklődők, de ezúttal már a Zeneakadémia Nagytermé-
ben. A Dalciklusok a XX. század első feléből című esten 

Meláth Andrea énekel, Dráfi Kál-
mán zongorázik, s a kamaramuzsi-
kálásban még Drahos Béla és Peré-
nyi Miklós is részt vesz május 
25-én. 
„A dalest ötlete több évvel ezelőtt 
született – meséli Meláth Andrea. 
Amikor 2013-ban kineveztek tan-
székvezetővé, akkor Kálmán – aki 
a zongora tanszak vezetője – meg-
keresett, hogy szeretne velem egy 
közös koncertet. Szívesen mond-
tam igent a felkérésére, ő pedig sza-
bad kezet adott a műsor össze-
állításban. Azért a XX. század első 
feléből válogattam, mert ez a ked-
venc korszakom, s énekesként ta-

lán ezekben a művekben vagyok a legjobb. A programban 
szereplő darabok vagy fontos szerepet játszottak már az ed-
digi pályámon, vagy régi vágyaim. A Bilitis-dalokkal diplo-
máztam, olyan, mintha egy Monet-festményt szeretne meg-
fejteni az ember, rengeteg hangszínt lehet benne használni. 
Ravel Madagaszkári dalait főiskolás korom óta szeretném 
elénekelni, s a Britten-dalciklus is gyönyörű, már London-
ban is előadhattam. Mahlertől a Gyermekgyászdalokat sem 
énekeltem még… Bartók Falun dalciklusát pedig nagyon 
szeretem, a Wigmore Hallban, amikor II. díjat nyertem egy 
megmérettetésen, szintén bemutattam. Főiskolás korom 
óta missziónak érzem a dalok népszerűsítését. Fontos, hogy 
fenntartsuk ennek a műfajnak a rangját. Egy egyoldalas 
dalban is benne rejlik egy élet esszenciája. S az is lényeges, 
hogy a pódiumon közös muzsikálás szülessen, hassunk egy-
másra a zongoristával. Öröm volt és nagyon meghatott, 
hogy bár csak egy darabban lép fel, de Drahos Béla és Peré-
nyi Miklós is azonnal igent mondott a felkérésünkre, ebből 
is látszik, mennyire szeretnek ők is kamarázni. Tanárként 
szintén lényeges, hogy az ember időről időre pódiumra lép-
jen. A tanításhoz nekem az éneklés adja az energiát, s azt 
tapasztalom, ha a növendékeim eljönnek egy koncertre 
vagy operaelőadásra, az nagyon inspiráló hatással van rá-
juk.” n

Egyetlen dalban egy élet esszenciája
Kamarazenei hangversenyek a Zeneakadémián

Händel- és Donizetti-operarészletek, Weill, Gershwin művei, hegedűre, csellóra és zongorára 
komponált darabok, valamint a 20. század első felében született művek. A Zeneakadémia 
tavasszal számos izgalmas kamarazenei estet kínál, s a fellépők sorában megtalálni Csor-
dás Klárát, Jory Vinikourt, Gulyás Mártát, Szabadi Vilmost, Gustav Riviniust, Meláth And-
reát, Dráfi Kálmánt, Drahos Bélát és Perényi Miklóst is.  
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ÁPRILIS 1. – JÚNIUS 30.

BÉRLETÚJÍTÁS

MÁRCIUS 16–31.
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