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Bemutatkozás

1990-ben születtem Bonyhádon, Budapesten és Veresegyházon nőttem fel. A váci
Zeneművészeti Szakközépiskola elvégzése után, 2010-ben Würzburgban kezdtem el főiskolai
tanulmányaimat a Hochschule für Musik Würzburg intézményében, egyházzene szakon, Prof.
Christoph Bossert tanítványaként. A Németországban töltött négy év rendkívül szerteágazó
tapasztalatai a mai napig fontos részét képezik zenei műveltségemnek, és művészi
felfogásomnak. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy würzburgi tanulmányaim során igen
fontos utazásokon vehettem részt, így lehetőségem volt német és más európai országok
leghíresebb orgonáin koncertezni, ezáltal zenei tájékozottságomat jelentősen bővíteni. Egy
tanulmányút során jutottam el Bolognába, ahol Luigi Ferdinando Tagliavini professzor
mesterkurzusán aktív résztvevőként próbálhattam ki Európa legértékesebb csembalóit és
orgonáit. Ez a rendkívüli alkalom arra ösztönzött, hogy Erasmus ösztöndíjjal visszatérjek
Bolognába, hogy egy évig az olasz reneszánsz és barokk zene előadásmódjának kérdéseiben
merüljek el.
A würzburgi alapfokú diploma megszerzése után újra Bolognába vezetett az utam, ahol a
Conservatorio G. B. Martini intézményben csembalót és klavikordot oktattam asszisztens
professzorként. Ezután, 2016-tól 2018-ig a ferrarai Conservatorio Girolamo Frescobaldin
Francesco Tasini professzor tanítványául szegődtem, és cum laude elismeréssel végeztem el az
orgona mesterszakot. Diplomamunkámat, a magyar vonatkozású, Velencében nyomtatott
későreneszánsz orgonaiskola, az Il Transilvano elemzéséből írtam olaszul. Mesteremet, Tasinit,
az olasz zene legfontosabb specialistájának tartom, rengeteg cikket, tanulmányt,
kottakiadásokat, könyvet publikált, és számomra szakmai példakép. Jelenleg Bolognában élek
aktív koncertező zenészként (orgonán és csembalón), egyházzenei szolgálatot teljesítek a SS
Trinità templomban, és több alkalommal tartottam már előadást zenei témákban. 2019
júliusában eljutottam az umbriai Derutába (Girolamo Diruta szülővárosába), ahol Carlo
Segoloni professzorral, Girolamo Diruta legfőbb kutatójával, közös előadást tarthattam az Il
Transilvano könyvről, illetve olasz-magyar zenei kapcsolatok témájából.
Girolamo Diruta Il Transilvano, vagyis Az Erdélyi című orgonaiskolája önmagában jelentős
mű, ugyanis lefekteti a modern billentyűsoktatás alapjait. A korabeli hagyományhoz híven,
dialógus formában, Diruta és az Erdélyi párbeszédén keresztül jutunk el a billentyűs játék
alapfeltételeitől a virtuóz toccaták előadásáig.
Nekünk, magyaroknak különösen értékes ez a mű, hiszen ahogy a cím is utal rá, Erdély
fejedelmének, Báthori Zsigmondnak lett ajánlva, és ez egy igen fontos bizonyíték arra, hogy
hajdanán a magyar főuraknál virágzó zenei kultúra létezett. A török hódoltság és az elmúlt
századok viharainak pusztítása kevés nyomott hagyott erről az időszakról, az Il Transilvano
segítségével azonban tényleges képet alkothatunk a főúri udvarok zenei színvonaláról.
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Tevékenység a bolognai magyar közösségben

Csiszár Jenő milánói főkonzullal a bolognai
katedrális orgonájánál. A kép 2017-ben, az
október 23-ai megemlékezés és koszorúzás
során készült, amit orgonazenével kísértem.

A bolognai Kodály koncert plakátja (lent)
A Kodály konferencia és koncert a milánói
konzulátus támogatásával, a bolognai zenei
múzeum és könyvtár (Museo internazionale e
biblioteca della musica di Bologna)
koncerttermében került megrendezésre.
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Előadások, és konferenciák

Deruta (Umbria)
Carlo Segoloni professzor meghívásának
eleget
téve,
Girolamo
Diruta
szülővárosában
adtam
előadást.
Értekeztem az olasz-magyar zenei
kapcsolatokról, magáról Diruta művéről,
az Il Transilvano traktátusról, illetve a
magyar zenekultúra bekapcsolódásáról a
nyugati zenei tradíciókba. Segoloni
meghívása nagyon megtisztelő volt, ő
ugyanis sok újonnan felfedezett adattal
gazdagította Girolamo Diruta idáig ismert
életrajzát.
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Bologna – Museo San Colombano, Collezione Tagliavini
„Festa della musica” 2019.
Liuwe Tamminga (a képen
látható balra) a bolognai San
Colombano
világhírű
hangszermúzeum kurátorának
jóvoltából tarthattam előadást,
ismét az Il Transilvano
témájában.

Ez alkalommal az értekezésben szereplő darabok is
elhangzottak orgonán és csembalón.

5

San Giacomo Festival, Bologna
Gyakori vendége vagyok ennek a nagyhírű bolognai zenei fesztiválnak, mint előadóművész. Ez
alkalommal az Il Transilvano-t mutattam be, és csembalón játszottam pár darabot a műből.
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Circolo San Tommaso
A bolognai domonkos szerzetesek alapította Circolo Culturale San Tommaso d’Aquino
vendégeként egy csembalókoncertet adtam, aminek különlegessége az volt, hogy az elhangzó
darabokat és azoknak keletkezési körülményeit ismertettem a közönséggel. Az eseményen a
saját csembalómon játszottam, amelyet élőben közvetítettek.
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Eredeti kottakiadások átültetése modern kottaképbe,
zenekari művek átiratai orgonára
Saját koncertjeim műsoraiba gyakran csempészek kevésbé ismert, és modern kottakiadásban
meg nem jelent műveket. Ilyenkor eredeti kéziratokból vagy nyomtatványból készítek egy
modern kivonatot, íme néhány példa munkáimból.

(fent) G.P.COLONNA (1637–1695)
Sonata settima

(lent és jobbra)
P.G.SANDONI (1683–1748)
Sonata per Organo
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PIETRO DEGLI ANTONII (1639–1720): Sonata Prima (1712)
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Válogatás a zenekari művekből készült orgona átirataimból
FLORIANO CANALE (1550 körül
–1603) 8 szólamú művének
átirata két orgonára

G.VERDI (1813–1901)
Requiemjének a Dies irae
tétele, orgonaátirat

LISZT FERENC (1811–1886):
II. Magyar rapszódia,
orgonaátirat
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LISZT FERENC: III.
Magyar rapszódia,
orgonaátirat

CD felvétel
Dialoghi Sacri di Ippolito Ghezzi (1608) Kiadó: TACTUS - CD kód:TC650790
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Divi Augustini Musici, Kiadó: Novantiqua (2020)
Ez a CD korabarokk, ágoston rendi szerzetes zeneszerzők kamara és szóló orgona műveit
tartalmazza. A felvétel Bolognában készült, Roberto Cascio művészeti vezetésével.
https://music.apple.com/ec/album/diviaugustini-musici-music-byaugustinian-monksbetween/1545168984
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Koncertek
Accademia Filarmonica, Bologna (2019 április)

Hatalmas megtiszteltetés volt a zenetörténelmi
szempontból kiemelkedő jelentőségű bolognai
Accademia
Filarmonica
intézményben
koncertezni. A műsoron csak bolognai
akadémikus zeneszerzők művei szerepeltek,
tehát Corelli, G.B.Martini, és Mozart. (fent)

Koncert Bolognában, a Szent Domonkos
Bazilikában. (lent)
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A Filharmónia Magyarország támogatásával, a veresegyházi Szentlélek templomban
orgonakoncertet adtam 2020. szeptember 5-én.
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A mirandolai dómban (Modena közelében), egy olasz kamarazenekar közreműködésével adtam
elő B. Galuppi c moll csembalóversenyét, G.F.Händel Op. 4, Nr.4 F dúr orgonaversenyét és
más szólóműveket orgonán.
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A járvány miatt, a bolognai Accademia Filarmonica Rossini termében tartott második
koncertem, az online térbe szorult, melyet az intézmény YouTube csatornáján közvetítettek.
https://www.youtube.com/watch?v=kMLi18L_k2g
https://www.youtube.com/watch?v=z1BXgllwuug

A honlapomon www.batori.org elindítottam egy video sorozatot, ami bemutatja Bologna
legszebb orgonáit.
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Az olasz Corriere della Sera hasábjain

Beszélgetés Róka Szabolccsal, a Körösi Csoma Sándor program bolognai ösztöndíjasával:
https://www.korosiprogram.hu/tudastar/batori-istvan-korunk-jelentos-bolognai-orgonistamestere

Honlap: www.batori.org

YouTube csatorna, melyen saját hangfelvételeim hallgathatók:
https://www.youtube.com/channel/UC7u-BfSvvIR6mzsO0ESuJ1w
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