
Molnár Fanni

Március elején huszadik alkalommal 

adták át az Artisjus-díjakat. Az év 

komolyzenei művéért járó elismerést 

Virágh András Gábor kapta, ezzel ő lett 

az Artisjus történetének egyik legfiata-

labb díjazottja. „Viszonylag ritkán fordult 

elő korábban, hogy egyházi ihletésű 

darabnak, azon belül is orgonás kamara-

zenének ítélték volna a kitüntetést, 

ráadásul ez az első egyházi ihletésű 

kamaraművem, amelyet valaha díjaztak. 

Külön öröm számomra, hogy az 

egyház zenészi működésem zeneszerzői 

lenyomata nyert így elismerést, hiszen 

abból a dallamkincsből merítettem, 

amelyen zenei értelemben felnőttem 

és amelyben ma is benne élek.” A szak-

mai zsűri által kiválasztott Gregorian Notes című alkotás 

orgonára és brácsára készült, az első tétel a „Krisztus Jézus, 

mi Megváltónk” kezdetű evangélikus népének dallamát 

veszi alapul, míg a második a 2-es számú gregorián 

Alleluia-tónust dolgozza fel. 

„Kis túlzással az elmúlt tíz évben nem jártam be annyit 

szolgálatra, mint a járvány időszakában!” A Bazilika orgona-

művészeként eredeti feladatkörén túl a napi litániák 

és misék végigjátszása is Virágh András Gáborra hárult. 

A korlátozások feloldásáig a szertartások a kápolnában 

zajlottak, élő közvetítéssel. A bemutatók és hangversenyek 

elmaradtak, ám az orgonaművész minden hétfő délután 

15–20 perces Facebook Live koncertet ad. „Meglepődtem, 

mert a videók nézettsége alapján jobban érdekli az embe-

reket az orgonazene, mint arra számítottam. Ez nagyszerű 

tréning, hogy ne szokjak el a koncertezéstől, és gyakorolni, 

hétről hétre új darabokat elővenni is könnyebb, ha van 

miért.”

A zeneszerző bécsi tanulmányútja során, 2003 őszén 

komponálta orgonaszonátáját. A tervek szerint a darab 

szeptember 28-án a bécsi Konzerthausban hangzik majd el. 

„Kovács Róbert jelenleg a legtöbbet foglalkoztatott  

orgonisták egyike Ausztriában, ő keresett meg azzal,  

hogy beválogatta műsorába a szonátát. Az ilyen pillana-

tokért érdemes igazán dolgozni: ha az előadó anélkül veszi 

elő valamelyik művemet, hogy bárki megkérné rá.”  

Virágh András Gábor a Studio5 tagjaként is bemutatók elé 

néz; október 17-én a CAFe Budapest szervezésében kerül 

sor a zeneszerzőcsoport Régi és új című estjére, ahol 

barokk hangszerekre írt darabok szólalnak meg, november 

9-én pedig Táncjáték címmel pótlólag megrendezik 

a március ban elmaradt hangversenyt a Zeneakadémia Solti 

Termében.

„Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több 

felkérésnek is eleget tehetek még az idei évben, és most 

nyugodtabban tudok a komponálással foglalkozni.”  

A leginkább nagyszabású projekt az Operaház által rendelt 

hegedűverseny, de akad a készülő művek között kórus-  

és szólóorgonamű, fagott-zongora darab, sőt vonósnégyes 

is. „Ez lesz az első vonósnégyesem. Tartottam ettől  

az évszázadokon átívelő, valahogy különösen kényes és 

szent műfajtól, és jöttek is mindig olyan felkérések, amik 

révén más apparátusra írhattam.” A vonósnégyes- 

komponálás a Zeneakadémia ez évi Bartók Zeneszerző-

versenyének tematikájához és a Studio5 távolabbi terveihez 

egyaránt kapcsolódik, hiszen a megmérettetésre ebben 

a műfajban lehet nevezni az alkotásokat, a zeneszerző-

csoport pedig vonósnégyesekből fogja összeállítani jövő 

márciusra tervezett zeneakadémiai koncertjét. 

Gramofon Kör

„Az ilyen pillanatokért  
érdemes igazán dolgozni”
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Hajdu Klára március közepe óta 

tartózkodik önkéntes karanténban 

párjával, Szakonyi Milánnal. „Kereken két 

hónapig nem koncerteztünk. Úgy 

éreztem, muszáj visszavonulnunk, mert 

túl nagy a zaj, ami a netről ránk zúdul. 

Erősen szűrjük a híreket, mert az első 

hetekben rendkívül nyomasztóan hatott 

a stressz.” Klárára az online oktatás is 

számos terhet ró. „Körülbelül kétszer 

annyi munkát jelent, mint amennyit 

normál esetben végeznék az iskolában. 

A zenetanítás esetében a digitális átállás 

különösen nehéz, hiszen akármilyen 

remek technikai eszközök állnak 

rendelkezésünkre, a csúszást és az inter-

net kiszámíthatatlan akadásait nem lehet 

kivédeni.”

Klárát és Milánt a Harmónia Jazzműhely 

Alapítvány kérte fel, hogy adjanak élő koncertet otthonuk-

ból. „Egy darabig csendben vártunk és kapkodtuk a fejünket 

a rengeteg karanténkoncert láttán. Nem éreztük fontosnak, 

hogy hallassuk a hangunkat, egyébként is csak akkor 

szeretjük ezt megtenni, ha tényleg van mondanivalónk. 

A felkérés éppen akkor érkezett, amikor már a közönségtől 

is kaptunk visszajelzéseket, hogy hiányzik nekik a zenénk.” 

Ehhez a technikai feltételeket is meg kellett teremteni; Klára 

és Milán heteken keresztül kutatott és próbálkozott különféle 

eszközökkel, mire sikerült a kívánt kép- és hangminőséget 

elérniük. „Kicsit furcsa nem egy térben lenni a közönséggel, 

de éreztük, hogy velünk vannak, például a megdöbbentően 

sok üzenetből.” A Ferencvárosi Önkormányzat pedig 

a kerület lakóinak szavazata alapján lehetőséget adott a 

duónak arra, hogy riksában zenélve járják körül a várost.

„Azt veszem észre, hogy otthonról sokkal több energiát kell 

fektetni olyan munkákba, amik korábban csak pár órát 

vettek igénybe. Közben ugyanakkor nagyra értékelem,  

hogy csupa komfortzónán kívül eső dolgot kell csinálnom, 

és ebből rengeteget tanulok.” Klára azóta több klipben is 

szerepelt saját maga által forgatott jelenetekkel, közös 

videókat rögzítettek Milánnal, sőt tévéműsorba is bekerültek. 

„Nyilván alig várom, hogy újra személyes kapcsolatba 

lépjünk a közönséggel, ám igyekeztünk a javunkra fordítani 

ezt az időszakot. Még sohasem töltöttünk együtt ennyi időt, 

és lehet, hogy később nem lesz lehetőségünk hasonlóra. 

A technikai és webes fejlesztések is hasznosnak bizonyultak.”

A kialakult helyzetben az immár tizenkét éve fennálló  

Hajdu Klára Quartet próbái és fellépései is szüneteltek,  

Klára a háttérben tervezi zenekara jövőjét. „A pályázataink 

teljesítésén túl az alkotásra is igyekszem időt szakítani. 

Őszintén megvallva az online tanítás, a kisebb zenei 

projektek, a háztartás vezetése mellett erre a legnehezebb 

időt és energiát szánnom. Mindenesetre dolgozom új 

dalokon, és amint biztonságos lesz, összejövünk próbálni, 

illetve felveszünk egy új lemezt, amit ősszel szeretnénk 

bemutatni.” A kimerültség elől Klára és Milán néha a termé-

szetbe szökik feltöltődni.

„Szerzőként is egyre nagyobb figyelmet kapok, hiszen  

A Dal 2019-es műsorába a szakmai zsűri beválogatta 

a You’re Gonna Rise című dalomat, amit Milánnal együtt 

hangszereltünk. Az első magyar nyelvű dalom pedig tavaly 

ősszel jelent meg, a klipet krétai nyaralásunk alatt 

forgattuk.” A Nyár című dalban a páros ének-gitár duójához 

Fekete-Kovács Kornél csatlakozott szárnykürtön. Klára 

szep temberben a brit Gabriel Latchin Trióval lépett fel 

Londonban, a Harmónia Jazzműhely Alapítvány szervezé-

sében, januárban pedig saját zenekarával forgatott live 

koncertet, amit később a Petőfi TV is műsorára tűzött.

Molnár Fanni

Gramofon Kör

Csupa komfortzónán kívüli dolog
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Molnár Fanni

Báthory–Balassi–Bem–Balatonboglár címmel  

a lengyel-magyar barátság napján, március 23-án jelent 

meg a Hungarian FolkEmbassy harmadik lemeze, amelyen 

szerepel például a Musica Profana, Bognár Szilvia és 

Navratil Andrea is. A zenekar alapítója és frontembere, 

Rosonczy-Kovács Mihály hegedűs ezúttal a lengyel- 

magyar barátság történetéből állított emléket egy-egy 

ikonikus eseménynek és személynek népzenével, régi-

zenével és történeti forrásokkal. „Színpadi koncertjeinkre 

és projektjeinkre általában jellemző, hogy két vagy több 

kultúra közös vonásait mutatjuk be. Ez nemcsak a konkrét 

zenei, de a nemzetek közötti történelmi kapcsolatok 

feltárását is jelenti. A zene olyan érzelmi csatornákat nyit 

meg, amelyeken keresztül hatékonyan közvetíthetünk 

különféle diplomáciai üzeneteket.” Tervben van a következő, 

dupla lemez is, amelynek első része az első világháború 

egyetemes tragédiájáról emlékezik majd meg magyar 

népdalokkal, valamint a fronton szolgáló közép-európai, 

olasz és angol költők verseivel, második korongja pedig 

a magyarok és a környező népek kapcsolatára, 

gondolkodás módjának hasonló elemeire fókuszál.

A Hungarian FolkEmbassy működésének intézményes 

hátterét 2016 óta a Philidor Intézet adja, Mihály azonban 

második éve a Közép-Európai Nézőpont Intézetben is 

dolgozik politikai elemzőként. „Jelenleg projektzenekarként 

működünk, korábban öt éven át kvázi állásokat próbáltam 

biztosítani rendszeres megbízások formájában az akkori 

tagoknak, ami irgalmatlan energiabefektetéssel, nyomással, 

megalázó helyzetekkel járt. Amióta van civil állásom, 

a folyamatos szervezést tartalmas szellemi munka váltotta 

fel, és a fennmaradó időmet sem állandó küzdelmekkel 

és források felhajtásával, hanem alkotással, gyakorlással 

és a terveim megvalósításával töltöm. Mindebben biztos 

támaszra találtam új zenésztársaimban.” A Nézőpont 

Intézet tizenkét országban rendelkezik szakértői hálózattal 

és közvélemény-kutató partnerekkel, Mihály elsősorban 

a lengyel belpolitikát kíséri figyelemmel. „Közép-Európa- 

szakértőként reménykeltő tendenciákat látok kirajzolódni 

a kutatásainkból, például éppen abban, ahogyan  

a magyarok és a körülöttünk élő nemzetek kölcsönösen 

megítélik egymást.”

Tavaly szeptember óta a Philidor Intézettel régóta  

szorosan együttműködő Fonó Budai Zeneház ad otthont 

a FolkEmbassy klubestjeinek, amelyeken a táncházmuzsika 

mellett a táncházmozgalom aktuális kérdései játsszák 

a főszerepet. „A FolkAréna néven futó beszélgetéssorozat 

keretében a táncházmozgalom olyan véleményvezéreit 

hívom vendégül, akik markánsan eltérő megközelítést 

képviselnek egy-egy témában.” A Revival adatközlők című 

sorozat pedig a táncházasok első és második generációját 

szólaltatja meg. „Kortársaim és a nálam fiatalabbak számára 

ők lassan már legendák; általuk jobban meg tudjuk ismerni 

a ’60-as és ’70-es évek paraszti világát, amikor sok helyen 

még természetes környezetében élt a népzene.”  

Szeptember utolsó keddjén a következő évad első vendége 

Berecz András népmesemondó, népdalénekes lesz.

„Lassan tizenöt éve vagyok a Romengo zenekar tagja. 

Népzenészként hamar tudatosodott bennem, mennyit 

köszönhet a cigány muzsikusoknak a magyar kultúra, itt 

pedig testközelből ismerkedhettem meg az oláh cigányok 

életével. Azóta is fontos számomra, hogy a magam  

eszközeivel tegyek az olyan erők ellen, amelyek leszakítani 

igyekeznek cigány honfitársainkat a nemzetről.”  

A Romengo nyáron hosszabb francia turnéra indul,  

és harmadik lemezét készíti elő.

Gramofon Kör

Nemzeten innen és túl
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