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Kortárs zene a Trefort Kertben

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Zenei 
Tanszéke és a Musica Nostra Alapítvány évekkel ezelőtt indította el Kor-
társ zenei sorozatát. 

Az Egyetemi Campus F épületében van a Zenei Tanszék otthona, ahol 
immáron a városszerte ismert – szépen kialakított Kodály Hangverseny-
terem – színhelye a gyakran rendezett nemcsak a hallgatók részére úgy-
mond zártkörű, hanem széles nyilvánosságnak helyt adó hangversenyek-
nek. A főiskola különböző évfolyamú hallgatóinak és a vendégeknek 
létszáma körülbelül azonos ezen a mindig „telt házas”, barátságos hangu-
latú koncerteken.

A címben jelzett sorozat célja a mai magyar zene megismertetése és 
népszerűsítése az egyetemisták, illetve más érdeklődő koncertlátogató 
közönség számára olyan „barátságos” koncert keretében, ahol az érdek-
lődők rövid ismertetést is hallhatnak a darabokról, találkozhatnak a ze-
neszerzőkkel, a koncert után pedig kérdéseket tehetnek fel az előadóknak, 
sőt egyéni véleményüket is nyilváníthatják. 

Négy évvel ezelőtt volt az első előadás, 2008. februárjában, azt követő-
en áprilisban, majd az új tanév kezdetén szeptemberben. E sorok írója 
abban a szerencsés megtiszteltetésben részesült, hogy valamennyi hang-
versenyre kapott meghívót, és legtöbb alkalommal részt is vehetett az 
előadásokon. Így a hiteles krónikás elhivatottságával foglalhatja össze és 
őszinte elismeréssel részletezheti most 2011-ben az eddigi 11 elhangzott 
hangverseny tematikáját. Következetesen minden év első felében volt 2 
hangverseny és az őszi ciklusban egy.

Mi a varázsa ennek a rendszeresen visszatérő sorozatnak? A színes 
változatosság! A meghívó mindig változó alapszíne már felhívja a figyel-
met. Legtöbb műsor címet ajánl.

Hangszeres és vokális művek egyaránt szerepelnek, ritkán hallható 
vagy ritka összeállítású hangszeregyüttesek, szóló énekesek és kórusok. 
A kortárs zeneszerzőket bemutató gazdag műsor is nagyon változó. Hi-
szen vannak már nagyon jól ismert, műveiket gyakran bemutatott szer-
zők, és vannak akik még most haladnak a megismerés útján. Talán éppen 
itt ismerik meg őket és ezért nagy a jelentősége, hogy nem hagyják ma-
gára a hallgatót, hiszen minden műről vagy művészről, koráról, vagy 
hangszeréről kapnak egy kis tájékoztatást. Kik is az itt elhangzott művek 
szerzői? Keltsük föl a kedves olvasó érdeklődését:

 2008. Az első, Kortárs zene a Trefort kertben szerzői: Orbán György, 
Sugár Miklós Láng István, Hollós Máté, Kocsár Miklós, Tóth Péter. Meg-
szólalt: zongora, klarinét cselló, hegedű, vibrató és a Musica Nostra Kó-
rusa, jelenlegi és volt tanítványok együttese, Mindszenty Zsuzsánna ve-
zetésével. – A következő meghívókon már egyedi cím is szerepel. 
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 Szerzői est. Barabás Árpád és Horváth Barnabás művei hangzottak el, 
új bemutatóként is, zongora, fuvola, ének szólisták és Musica Nostra Kó-
rus előadásában. 

 Elektroakusztikus zene. Az EAR együttes közreműködésével, művé-
szeti vezető Sugár Miklós, a szerzők Faragó Béla, Madarász Iván, Szigeti 
István, Decsényi János, Sugár Miklós. Hangszeres és kórus művek. 

2009. Furcsa Párok. – zongora-tuba, cimbalom-kürt, az előadók 
Bazsinka József, Ivanyickaja Irina, Szakály Ágnes, Varga Zoltán. Akik a 
műveket komponálták: Szentpáli Roland, Dubrovay László, Budai Erika, 
Sugár Rezső, Vajda János, Kurtág György Vitalij Bujanovszky, Tóth Péter. 

 Húrok és hangszálak. Kodály és Kurtág művek, ének, hegedű, gordon-
ka, zongora (Pátkai Imre) szólisták, előadásában,az ELTE Nőikar Szőnyi 
Erzsébet, Orbán György, Sáry László műveit szólaltatta meg Erdős Ákos 
vezényletével, az ELTE Vegyeskar Vytautas Miskinis, Seiber Mátyás és 
Orbán György műveket énekelt Mindszenty Zsuzsánna vezényletével.

 Szerzői est. Tóth Péter és Kovács Zoltán műveiből. Hangszeres és vo-
kális művek hangzottak el, közreműködött a Marczibányi téri Kodály 
Zoltán Iskola Gyermekkara Őri Csilla és Uhereczky Eszter vezetésével.

 2010. Hommage á Magyar. Magyar tájakon vándorolva keresve a kap-
csolatokat a jazz, a modern zene, népzene, és népi ihletésű improvizációk 
között. Megszólalt klarinét, tárogató, tilinkó, szaxofon, furulya , nép flóták, 
Borbély Mihály és Fülep Márk előadásában. Bartók, Farkas Ferenc, Kurtág, 
Kocsár, Lajtha Sáry műveiből válogatva. 

„Medáliák”. A címadó mű szerzője Bozay Attila, zongorán előadta 
Dominkó István. Az ELTE Női kar Arne Mellnäs, Cser Ádám, Durkó 
Zsolt, Dubrovay László műveket, a Vegyeskar Orbán és Vajda János mű-
veket adott elő, vezényelt Mindszenty Zsuzsánna és Erdős Ákos.

 Vendég: RONDINO Kamaraegyüttes. Karnagya Gémesi Géza. Előadás-
ra kerültek Sáry László, Sugár Miklós, Dargay Marcell művei és Tornyai 
Péter: Steichquintett-ősbemutató. A Musica Nostra Énekegyüttes előadá-
sában: Tóth Péter, Zombola Péter és Kocsár Miklós egy-egy műve.

2011. Kortárs zene harmonikán. Közreműködők: Ernyei László, Berec 
Péter, Szabó Ádám – harmonika, Geiger Lajos – bariton. Mindszenty 
Zsuzsánna vezetésével, A Musica Nostra előadásában: Vic Nees: Stella 
maris – Magyarországi bemutató. 

Az ELTE Zenei Tanszékének koncertje. Meghívott vendég: Bazsinka 
József – tuba. Példamutató a tanárok szereplése növendékeik előtt akiket 
vonz a jó példa és szárnypróbálgatásaikkal maguk is szólista és zeneszer-
zői képességeik kibontakoztatására vállalkoznak. 

E több évet átívelő sorozat gazdag fantázia, következetes tervezés, tu-
datos felkészülés eredménye. Aki mindezt nemcsak megálmodta, hanem 
meg is szervezte Dr. Mindszenty Zsuzsánna az ELTE docense, a Musica 
Nostra Kórus karnagya. 

Kérdezzük meg Őt személyesen. 
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Mi indította el e sorozat gondolatát? 
Két és fél évtizede tanítok az ELTE BTK Zenei Tanszékén. Az utóbbi 

években egyre inkább azt tapasztaltam, hogy a diákok keveset járnak 
koncertre- sajnos nagyon elfoglaltak, nehezen jutnak el egy-egy helyszín-
re. Különösen a kortárs zene iránti érdeklődést hiányoltam. Úgy érzem, 
nagyon fontos, hogy a jövő zene-pedagógusai mindenképpen figyelemmel 
kísérjék a napjainkban születő zenét. Gyakran nem könnyű megérteni, 
megközelíteni a kortárs zeneszerzők műveit, de hiszek benne, hogy minél 
nyitottabban figyelünk rájuk, és minél több kortárs zenét hallgatunk, an-
nál közelebb kerülünk hozzá. Ezért született meg az ötlet: rendezzünk 
korárs zenei koncerteket a tanszék kitűnő koncerttermében így „házhoz 
jön” a hangverseny. S ha még a szerzőket is rá tudjuk venni, hogy jelen 
legyenek az előadáson, sőt- beszéljenek a műveikről- ez mindenképp csá-
bító lehet minden „zenész-palánta” számára.

 Milyen elvek alapján épül fel e tematika ?
Fontos a változatosság. Szeretném, ha a diákjaink találkoznának vala-

mennyi zeneszerző generáció műveivel, az idősebbeklével is, de az egészen 
fiatalokéval is. Ezért rendezünk esetenként szerzői esteket, illetve „páros 
szerzői estet”– általában két egymáshoz közelálló gondolkodású zene-
szerző műveivel. (Tóth Péter-Kovács Zoltán, Madarász Iván-Sugár Miklós)

Vannak előadói estek, amikor olyan hangszeres művészeket szólítunk 
meg, akik elkötelezett kortárs zenei előadók. A változatosságot ezen a 
téren esetenként a különleges hangszerek vagy hangszerösszeállítások 
jelentik (cimbalom- kürt, tuba-zongora, stb).

Minden évadban a legutolsó koncert közreműködői az ELTE BTK Ze-
nei Tanszék tanárai és diákjai. A tanév során megtanult kortárs művek 
kerülnek előadásra- és azt kell mondjam, hogy általában ennek a kon-
certnek van a legnagyobb sikere!

 Az oktatás és kultúra szerény körülményei között hogyan valósíthatók 
meg a tervek? 

Évente pályázom a Musica Nostra Alapítvány segítségével a szerzői 
jogokat képviselő alapítványhoz, az ARTISJUS-hoz. Ezúton is köszönetet 
mondok nekik, hiszen eddig mindig jelentősen támogatták a sorozatot.

A visszajelzések milyen erőt nyújtanak a folytatáshoz?
Az eddigi 11 koncert minden esetben „telt-házas” volt. Merem remélni, 

hogy értelme van egy ilyen sorozat további folytatásának., még akkor is, 
ha néha kételyek merülnek föl a hallgatóságban egyik-másik darabbal 
kapcsolatban. Engem nagyon érdekel a kortárs zene. Hiszek benne, hogy 
aki önmaga is zenével fog foglalkozni, netán zenét fog tanítani az iskolá-
ban, annak nem csak a régi korok zenéjét kell ismernie, hanem véleményt 
kell formálnia a saját kora muzsikájáról is. Márpedig csak akkor lehet 
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véleményünk, ha megfelelő rálátásunk van, sok mindent ismerünk, ami-
ből aztán kikristályosodik, hogy mi az, amit szeretünk, s mi az, amit nem. 
Épp ezért bíztatom a diákjaimat, hogy hallgassák meg a koncerteket, és 
nem baj, ha valami nem tetszik. A lényeg, hogy gondolkodjanak arról, 
amit hallanak, és raktározzák el az emlékezetükbe. Az igazán tehetséges 
szerzők és az igazán jó művek mindenképpen meg fogják találni az utat 
a hallgatósághoz. 

Köszönöm ezt a meggyőző, személyes hangú megnyilatkozást.
Örömmel közölhetjük, hogy folytatódik e sorozat, és október 19-én, 

ismét egy Szerző-.párossal ismerkedhetnek meg a koncertlátogatók.
További eredményes munkát és sok sikert kívánunk a Trefort kerti 

Kortárs zene hangversenyekhez!
Márkusné Natter-Nád Klára

Lemezújdonságok 

Kodály: Műdalok
Art Songs for Voices § Piano

HCD 32555-56

Örömmel hallgattam az összkiadású 
Kodály sorozat két új CD-jét, a Műda-
lokat.

Nem szükséges külön mondanom, 
milyen gyakran említi Kodály írásai-
ban is az emberi hang fontosságát, 
mint a mélyebb zenei műveltség alap-
ját. „Ingyenes és mégis a legszebb 
hangszer lehet, ha magunk is úgy 
akarjuk.” mondja. Erre a gyönyörű 
hangszerre írott műveit jelentette meg 
a Hungaroton Classic kiadó.

Ha Kodály vokális műveire gondo-
lunk, elsősorban kórusművei jutnak eszünkbe, de nem szabad megfeled-
keznünk szóló énekhangra írott dalairól, amelyek a dalirodalom remek-
műveinek sorába illeszthetők. Zongorakíséretük nem csupán kíséret, 
hanem a mindenkori hangulatot kifejező, a mélyebb ábrázolást segítő, 
olykor önálló életet élő szólam szerepét tölti be. 
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