
klasszikus körkép – Réfi Zsuzsanna összeállítása

Úgy válogatták össze az eljátszandó darabokat a szerkesztő-
bizottsággal, hogy a sokprofilú Liszt munkásságának min-
den szegmensébe behatoljanak, s megmutassák azt a sokol-
dalúságot, ami nemcsak a zenéjének, hanem a művészetének 
is egyértelmű jellemzője. „Liszt Ferenc olyan zseniális zene-
szerző, akinek az életpályája sem hasonlítható össze senkié-
vel. Saját korának ő volt az első megasztárja. Akkor, amikor 
még a vonat is új dolognak számított, Liszt mérhetetlenül 
sokat utazott, rengeteg koncertet adott. Az olyan remekmű-
vei alapján kell megítélni, mint a Transzcendens etűdök, a 
Faust szimfónia, a Mazeppa vagy a Les Préludes. S hogy mit 
adhat a fiatal zongoristáknak Liszt zenéje? Egyértelműen a 
szabadságot. Hiszen a kompozíciói tele vannak szabadság-
vággyal. Nincs még egy szerző a zeneirodalomban, akinek a 

stílusa ennyit változott volna, aki ennyiféle zenei impulzust 
tudott volna feldolgozni, asszimilálni. Ily módon képes volt 
a jövőbe hajítani a lándzsát – ahogy ő maga is fogalmaz –, 
hiszen Liszt zenéje temérdek zeneszerzőre hatott, Dvořáktól 
Dohnányiig.” 
Az eljátszandó művekről a zongoraművész-karmester azt 
mondja, már régen kihirdették a listát, amelyek értelmezé-
sével kapcsolatban érkezett néhány kérdés a jelentkezőktől. 
Kocsis Zoltán azt tanácsolja a pianistáknak, figyeljenek oda 
a Raabe- és a Searle-számokra, s az alapján vásárolják meg a 
kottákat. A budapesti verseny erénye a repertoárja, hiszen 
átfogóan kell tanulmányozni, megtanulni Liszt műveit, így 
a jelentkezők teljes képet kapnak arról, mik izgatták a zene-
szerzőt, milyen stílusfejlődéseken ment keresztül, illetve 
hogy mit hagyott ránk, s abból mit lehet  továbbgondolni. 
Ha idáig eljutnak, akkor már érdemes volt ezt a hatalmas 
anyagot megtanulniuk. Liszt művei ugyanis pontosan tük-
rözik azt a pianisztikus, technikai igényt, amit ő  saját ma-
gával szemben támasztott, amikor elhatározta, hogy a zon-
gora Paganinijévé válik. Aki képes a darabjait eljátszani, 
előbb-utóbb mindenképpen a siker reményével kecsegtetve 
indul egy versenyen. A Zeneakadémián a szóló és zenekari 
döntőkre szeptember 9-től kerül sor, olyan programmal, 
mint a h-moll szonáta, az Esz-dúr és az A-dúr zongoraver-
seny, valamint a Haláltánc. Egy nappal később pedig már a 
díjkiosztó gálakoncertre kerül sor. 

A zeneakadémia honlapja: www.zeneakademia.hu

Liszt szabadságvággyal teli zenéje
Egy nagymúltú (több mint nyolc évtizedes 
történetre visszatekintő), valamint egy új, 
második alkalommal színre kerülő megmé-
rettetésnek ad otthont szeptemberben a Ze-
neakadémia. A hónap elején a zongoristák 
mérhetik össze tudásukat a Filharmónia Ma-
gyarország rendezésében, szeptember 20-tól 
pedig – az Akadémia saját szervezésében – 
a Nemzetközi Marton Éva Énekversenyt tart-
ják meg. A pianisták mustrájában szereplő 
kompozíciókról, Liszt muzsikájáról, hatásá-
ról Kocsis Zoltán, a Nemzetközi Liszt Ferenc 
Zongoraverseny szerkesztőbizottságának el-
nöke beszélt a Gramofonnak.

SzáRnyakat adni a növendékeknek
„Zeneakadémista koromban megfogadtam, hogy ha valaha sa-
ját tanítványaim lesznek, akkor az első perctől kezdve önálló-
ságra, önbizalomra fogom őket tanítani. A tanár általában ki-
sebb művészt akar faragni a tanítványából, mint saját maga. 
Ez hiba! Szárnyakat kell adni, hogy minél hamarabb megállják 
a helyüket az életben” – vallja Marton Éva. Az énekesnőről 
elnevezett, nemzetközi énekversenyre 2014 után második al-
kalommal kerül sor, s a fiatal művészek olyan zsűri előtt ad-
hatnak számot a tudásukról, amelynek munkájában a névadó 
mellett Christina Scheppelmann, a barcelonai Teatro Liceu fő-
igazgatója; Anatoli Goussev, a La Scuola Musicale in Foro 
Buonaparte di Milano professzora vagy Honghai Ma, a sang-
haji Központi Zeneakadémia professzora vesz részt. A versen-
gés szeptember 20-án kezdődik, s az elő- és középdöntők, 
valamint a döntő során a versenyzők az operairodalom 
gyöngyszemeiből válogatva mérik össze tudásukat. Ezt az élő 
internetes közvetítésen keresztül Magyarországról és a világ 
minden pontjáról figyelemmel kísérhetik az érdeklődők.
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Bemutató: 2016. július 29., 30., 31., Operaház | További elôadások: 2016. augusztus 1–21.

A Billy Elliot – a Musical elôadása a Music Theatre International (MTI, 421 West 54th Street, New York, New York 10019 – tel.: (1) 212 541 4684, www.mtishows.com) különleges engedélye alapján, az általa rendelkezésre bocsátott engedélyezett anyagok felhasználásával jött létre.
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