
Végtelen témák
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Zongoratanárok figyelmébe ajánlanám  Dán Voiculescu zeneszerző ú j da
rabgyűjtem ényét. Első kötete 1987-ben, a második 1988-ban je len t meg a Geor
ge Dima K onzervatórium  gondozásában. A m ű cím e: Carte fără sfir.jit (szabad 
fordításban Befejezetlen, vagy még inkább: Vég nélküli könyv.) Az előszóban 
szerzőnk így Indokolja a cím választást: egyrészt utalás a tanulás végtelenségére, 
befejezhetetlenségére, m ásrészt minden kötet végéről „elvesztek“ a Uottalapok 
(helyettük úgynevezett „recep t-partitú rák“ és kompozíciós vázlatok találhatók).

A gyűjtem ény célja: közelebb vinni a gyerm ekeket korunk zenéjének meg
értéséhez, segíteni őket az új írásmód könnyed elsajátításában, fejleszteni kép
zelőerejüket, alkotókészségüket. Másokkal ellentétben — ahogy például Ale
xandru Dumltrescu teszi nem rég m egjelent gyűjteményében (La pian, 1988), 
amely versikék és rajzok segítségével próbálja m egkedveltetni a gyermekekkel 
a néha igen fáradságosnak tűnő zongoratanulást —, Dán Voiculescu kizárólag 
a  zenére összpontosít. Első kötetében érzékletes címekkel ellátott kis tanulm á
nyokban ism ertet meg technikai problém ákkal (legato, stacatto. kettős fogások, 
akkordok, ugrások, váltott kezes, m ajd unisono és differenciáló kétkezes gya
korlatok). a ritm us és az építkezés titkaival (triola, szinkópa, ostinato, tükör- és 
rákm egfordítás, im itáció és így tovább). A második kötet nehezebb, nagyobb 
gyerekek szántóra ír t darabjai között találunk balkezes darabokat, variációt, 
polifóniát (kánon, invenció), a zeneszerző-nagyságok stílusába bevezető előta
nulm ányokat (Hommage â Schumann, Bartók, Weber). M indkét füzet tartalm az 
olyan gyakorlatokat, am elyek a tanuló találékonyságát, aktív, alkotó közrem ű
ködését igénylik: az em lített recept-partitúrák  m ellett a következő feladatok 
elé á llítja  a gyerm ekeket: — írj ritm ust adott dallamhoz; — írj dallam ot adott 
ritm usra; rakd sorba a zenedarab összekevert lap ja it; — oszd el a hangokat a 
két kéz között, és keress megfelelő u jjrende t; — im provizálj adott keretek kö
zött; — találj a rajzokhoz megfelelő hangképet, és így tovább. S m indennek 
tetejében egy kis „zongorás“ színházat (beszélt, el- vagy megjátszott darabokat) 
is találunk az utolsó lapokon.

Az egész gyűjtem ényt á thatia  a szerző zene- és emberszeretete, kedves hu 
mora. Reméljük, hogy a cím ígéretet is re jt m agában: folytatást, újabb köte
teket várhatunk Dán Voiculescutól.

KOVÁCS ZSUZSA

Frakkos
munkanapok

A koncertet megelőző hangzavarban 
jól lehet szemlélődni. Satu M are municí- 
pium ban vagyunk. A szecessziós szép te 
rem végében színpad: m intha ifjúsági 
zenekart látnék. A legészakibb filhar
mónia szinte minden hangszerese h a r
m inc-harm incöt év körüli. Kezdés előtti 
feszült csend. Bejön a  karm ester. Ale
xandra  M unteanu fellép a dobogóra, pál
cáját azonban nem lendíti magasba. Vár. 
Csinos fiatal hölgy jelenik meg a színen. 
Közvetlen szavakkal m utatja  be a műsort, 
jellemzi a megszólaló műveket, em ber
közelbe hozza a zeneszerzőket. Nem, nem 
leckekoncertről van szó. Mióta a zenekar 
zongoristája, Tóth Ildikó átvette s nagy 
ügybuzgalommal tölti be a művészeti ti t
kár szerepkörét is, ez a m űsorfüzetet 
helyettesítő ú jítás gyümölcsöző szokás
sá vált.

— Kezdetben csak a leckekoncerteket 
vezettem be — mondja később a cluj- 
napocal zeneművészeti főiskolán 1978- 
ban, Nina Panieva-Sebesi zohgoraosztá- 
lyában abszolvált művésznő —, hiszen 
a leckekoncertek célja az ism eretteriesz- 
tés. A filharm ónia m unkájának jellege 
azonban az utóbbi években úey alakult, 
hogy az ism eretteriesztés jóval nagyobb 
helyet fo“ 'al el. m int egv kétoperás kul- 
túrieözpontban. Mint vándorszínész ko
rában Petőfi, ml is vándorolunk.

Ugye, tudod — mosolyodik el kedve
sen —, hogy városunknak elég sok köze 
van Petőfihez. Júliához m enet mindig 
m egszállt itt költőbarátjánál. Papp Endre 
háza nem messze áll a filharm ónia "mos
tani épületétől. Szóval, mi Is vándoro
lunk: Iskolától iskoláig, helységről hely
ségre. Évharm adonként m űsorokat m uta
tunk be a környéken, m elyek hangszer

ism ertetést és népszerű m űvek előadását 
foglalják magukba.

— K am arazenekarotok Is van?
— A férjem , Tóth Lajos vezeti a kar

m ester nélküli kam arazenekart. Ö a szel
lemi irányítója az együttesnek. Bel- és 
külföldön egyaránt öregbítették a város 
hírnevét: R uha Istvánnal a Székelyföl
dén turnéztak, Fátyol Rudolf hegedűm ű
vésszel pedig a Szovjetunióban léptek fel.

Stefan Gregoroviciu igazgatótól a fil
harm ónia m űsorterveiről érdeklődöm. E- 
lőszeretettel tűznek m űsorra modern 
m űveket — mondja. A fiatalok szeretik 
a kalandokat, u g y eb ár. . .  Mi más, ha 
nem  ez a  „kalandvágy“ segítette át őket 
az olyan, nagy próbatételt jelentő művek 
sikeres m egszólaltatásán, m int Richard 
Strauss Halál és megdicsőülés vagy 
Hindemith Mathis, a festő című alkotá
sa?! S mi m ás, ha nem  a szakmai igé
nyesség m utatkozik meg az együttes és 
a vezetőség m unkájában, amikor minden 
ősszel megszervezik a  Zenei Napok hang
versenysorozatát?!

Szünet. Az oszlopos előcsarnokban hu l
lámzó közönség, halk m oraj. V áratlanul 
Ismerős arc bukkan fel. Iulian Lupea 
odahaza a szomszédságomban cseperedett 
fel. Három éve eltűnt a szemem elől. A 
műegyetem elvégzése után ide került, az 
Unió vállalat gyakorló mérnöke.

— Tiszteletbeli filharm óniatag lehet
nék — nevet huncutkásan —, m ert ne
kem a hét a csütörtök esti koncerttől a 
köve:' e /ő  csütörtökig tart. Szeretem a 
munkahelyem et, a robottervező részlegen 
do'gozoT'. Mégsem tudnám elképzelni 
itteni életem et a csütörtöki koncertek 
nélkül.

A leggyümölcsözőbbnek a helybeli fil
harm ónia és a clu '-napocai két opera kö
zötti együttműködést ta rtja . Satu Maré 
zenekedvelői is részesülnek igv operaél- 
ményekben. FeleUheletlen szám ára pél
dául Bartók Béla operába. A kékszakál
lú hérteg  vára, melvet onerakoncert 
formában hallott (TTarv Béla vezényelt, a 
herres és Jud it szólamát a ra?»var ónéra 
szólistái — M átyás Jenő és Simon K a
talin — énekelték). M árton M elindát 
egy Johann Strauss-m űsor keretében fe
dezte fel. A román opera teljes színpadi 
felállásban hozta el a Cigánybárót, a

Rigolettót, a H attyúk tavát. A zenekari 
részt persze az itteni filharm ónia já t
szó ita.

— D icséretes — jegyzi meg a fiatal 
m érnök — a vezetőség műsorpolitikája. 
Népszerű m űvek — m int Ravel Boleró- 
ja  —• m ellett m űsorra tűznek nehezebb 

fajsúlyú szimfonikus műveket is — 
m int Berlioz Fantasztikus szimfóniája. 
A zenekar tagjai — m int Orbán Károly 
kürtös, Tamási Mária, Tóth Lajos hege

dűsök — többször is szólistaként szere
pelnek.

A szünetnek vége. A zenekar ismét el
foglalja helyét. Üjabb halhatatlan hang- 
zatok szórakoztatják ifjú mérnökism erő
sömet, aki holnap gépeket tervez a ma 
este muzsikáló zenészek szám ára (is). 
Neki viszont kikapcsolódást, ünnepet je 
lentenek a muzsikusok frakkos m unka
napjai.

LÁSZLÓ SAKK ANIKÓ

A művész segítő keze
Nagy figyelemmel és örömmel olvastam 

Jagam as János szép megemlékezését Csí
ki Endréről (A HŰT / 7. sz), zenei éle
tünk m ár-m ár elfelejtett kiváló tehetsé
géről. A száz éve született m űvészt sze
mélyesen ismertem, nemegyszer találkoz
tam vele Karácsony Emmy festőmüvész- 
nőnéL hiszen a kitűnő Á cs-tanítvány o tt
hona valóságos zarándokhelye volt m ind
azoknak«*. akiket ellenállhatatlanul von
zott Emmy varázslatos egyénisége, önzet
len jósága, tehetsége. Bár neve Jaga
mas János írásában nem szerepel Csíki 
Endre barátai közt, Karácsony Emmy e- 
gyike volt azoknak, akikhez a művész 
őszintén ragaszkodott, akinél feloldódott 
magánya. Ezt a nagyon szép művészba- 
rátságot a maga tömör, lényegretörő, de 
lírai módján írja  meg Karácsony Emmy 
a Kriterion gondozásában 1974-ben m eg

jelent, vallomáskötetében, a Virágliegy- 
ben. A könyv egyik fejezete Csíki End
réről szól, aki akkor találkozott a  szer
zővel, m ikor az élete egyik legnagyobb 
válságát é lte  át. Mivel a Virághegy — 
Mikó Im re szerkesztette és Szőcs István 
ír t hozzá igen érdekes előszót — ma 
m ár a könyvritkaságok közé tartozik, le
másolom ide azt, am it Karácsony Emmy 
a művészről elmond.

ím e, néhány részlet Karácsony Emmy 
kötetéből. Csíki Endréről. „A világ leg
érdekesebb különce volt ez az ember. 
Sápadt B eethoven-feje, m élyen ülő-látó 
szemei, hosszú, keskeny m uzsikusujjai 
messziről elárulták  a művészt- és a gon
dolkozó embert. M egbarátkoztunk. Meg
érezte, hogy bajban vagyok, s mellém 
állott. Szinte észre sem vettem, mikor 
fogadtam el segítő kezét, m ikor vezetett

Mester 
a dobogón

A népdalok ápolása és szerete- 
te  legyen vezérfonal. . .  ezekkel 
a szavakkal fejezte be 80. szüle
tésnapja előtti beszélgetésünket
Szabó Géza nyugalm azott főiskolai 
tanár (docens), akit édesapja, Delly 
Szabó Géza indított el a zenei pályán. 
Á tm eneti jellegű előtanulm ányok
után a  B artók-tanítvány Hevesi 
Piroska, m ajd pedig a C ortot-növen- 
dék Ecaterina Fotino hallgatójaként 
végzi hazai zongoratanulm ányait — 
az ének-zenetanári diploma m egszer
zésével párhuzam osan. Egy rövid is
kolai tanévre Satu M aré Kollégiumá
ban helyettes tanár, m ajd m iután 
megszerzi a véglegesítésre jogosító
képesítést, régi szokás szerint, meg
hívják  az aiudi Bethlen Kollégium ta 
nítóképző intézetébe. A hagyomány
hoz alkalmazkodva, ő Is elődiéröl, 
Veress Gáborról ta rt székfoglaló é rte 
kezést, s egy évtizeden á t form álja 
a  tanítójelöltek zenei ízlését, alapozza 
zenei m űveltségüket (1935). Közben 
önmaga továbbképzéséről sem feled
kezik m eg: takarékos életm ódja lehe
tővé teszi, hogy eljusson Lipcsébe, az 
élő Bach-hagyom ányok városába, zon
gora- és főleg orgonajátékának tökéle
tesítésére. Visszatérve, 1937 szeptembe
rétől lendülettel veti bele m agát a ze
nei életbe: tan ít és muzsikál. K ated
rá ja  erőteljesen igénybeveszi: a kora
beli tantervnek megfelelően az első 
három osztályban heti egy-egy óra 
keretében zongora-, a következőkben 
pedig harm onium  játékot tanít (utolsó 
éven az orgonajáték elsajátítására  pe- 
dálos harm onium  áll a jelöltek ren
delkezésére). Élthez társul osztályon
ként heti két-két énekóra. A szerda 
délután teljes egészében a muzsikáé: 
vegyes-, férfi- és zenekari gyakorlat, 
melynek keretében a magasabb év já
ra tú  növendékeket beosztja ugyan 
szólam tanításra, de az ellenőrzés és 
az összpróba az ő feladata marad. (A 
tanterv  előírta mind a nyolc éven át 
heti egy-esv óra erejéig a hegedűta
nítást is, ezt azonban — kivételes ese-

tektől eltekin tve — nem ő végezte.) 
Énekórákon, a hivatalosan előírt tan 
anyag m ellett Szabó Géza kötelező 
módon elvárta, hogy m inden órára 
m egtanuljuk A mi dalaink egy-egy 
népdalát. Énekkarával is az irodalom 
igazi értékeit szólaltatta m eg: Bach, 
Liszt, Bartók, Kodály és mások szer
zeményei hangzottak fel az ősi kollé
gium falai között. 1938 m ájusában a 
clujl M agyar Színház zsúfolt term é
ben, egy iskolai Bartók—Kodály- 
hangversenyen olyan sikerrel szere
pelt az intézet válogatott kis kórusa, 
hogy Kodály Horatii C arm en-jét a 
fiúvegyeskarnak éppen háromszor 
kellett megism ételnie!

A zenekar m unkája szerényebb vo
nósm űvekre szorítkozott, de ott is m a
iadandó alkotások kerültek m űsorra 
— Gárdonyi Zoltán könnyebb népdal- 
feldolgozásai, Haydn Gyerniekszimfó- 
nlája.

Nyilvános m uzsikálásának fő terü - 
h 'te  eszköze a hangszer — elsősor
ban a zongora, ritkábban az orgona. 
Hadd em lítsek példát először az u-

ORBÁN FULÖP IRMA Maszkok

á t a legmélyebb szakadékon.“( . . .) „Sokat 
köszönhetek én Csíki Endrének. H atár
talan em berszeretetén át láttam  meg az 
élet igazi értelm ét. Szigorú, kemény ke
zű tanítóm volt. Hányszor lázadtam fel, 
amíg egészen m egértettem .“

„A Szentgyörgyi-hegyen volt egy kis 
tanyája, gyümölcsöse. Sokat festettem  
ott. Néha velem jött. Órákon át filozo
fáltunk. Talán ra jta  keresztül értettem  
meg igazán az em bert.“

„Egy este lenn ültünk az Üjságiróklub 
m űvészasztalánál. K örülötte tombolt a 
lárm a, mozgás — ő komponált. Soha
sem láttam  em bert így kikapcsolódni. 
Belülről hallott — befelé élt. Dolgozni 
csak éjje l tudott.“ Ezt követően írja  
le  Karácsony Emmy az Idahegyi pászto
rok prem ierjét, am elyet ö így komm en
tá l: „Egy művész, aki fél az ünnepléstől, 
a sikertől. Egy ember, aki szégyelll, hogy 
jó“ . . .

„Halála előtt harm inc évvel megkom
ponálta legragyogóbb m űvét, A szabad-

tóbbira: a Zenei Líceum lcétmanuálos 
kisorgonájának (az ún. Zsizsmann- 
féie orgonának) felavatásán, 195 li
bán elsősorban Bacn előtti szerzők 
m üveit szólaltatta meg. Láttam  (saj
nos, nem  hallottam ) az 1970-es orgo- 
nahangverseny-sorozat négy estjének 
m űfaji szempontból is változatos, a 
kora-barokktól a  modern zenéig fel
sorakoztatott szerzők alkotásaiból vá
logatott m űsorát, m elynek előadója 
Szabó Géza volt. Ezzel szemben folya
matos a jelenléte kam aram uzsikusként 
és zongoraművészként. Emlékezetesek 

^maradtak azok a fellépései is, am e
lyeken Török Erzsébet m űsorát te lje 
síte tte  ki (1945, 1946) vagy Jancsó
A drienné estjét színezte műsorszá
maival. Sokunk emlékezetében él 
még Kodály Missa brevisének itteni 
bem utatója — Nagy István vezényle
tével és Szabó Géza orgonakíséreté
vel (1948). Folytathatnák a sort a 
Zenei Líceum és a Zeneművészeti Fő
iskola diákhangversenyei, am elyek a 
fiatalok bem utatkozását segítették. De 
nem  zárkózott el induló művészek
kel való fellépés elől sem, elég, ha 
Lengyel X énia és Varga László nevét 
em lítjük ebben a vonatkozásban. K a
m aram uzsikusként nemegyszer tanár- 
kollégáinak m űveit is tolmácsolta — 
sokszor bem utatóként — Eisikovits 
M ihályét, Jodál G áborét, vagy Sigis
m und TodufáéL

A végére hagytuk önálló szerepléseit 
— szóló vagy közös estéken. Vita 
Zsigmond írásaiból tudjuk, hogy kol
légiumi tanár korában milyen fontos 
szerepet vállalt házi hangversenyein 
a m odern zene népszerűsítésében. 
Szülővárosában (CIuj-Napocán) kis
diák kora óta szerepelt — a tizen- 
négyéves induló m uzsikust Bartók is 
m eghallgatta M olnár Irm a tanárnő la 
kásán 1922 októberében (két Bartók- 
darabot is in terpretált). A Bartók 
művészetéhez való ragaszkodás vezér
fonalként vonul végig előadóművé
szetén, arról nem is szólva, hogy 
három B artók-ciklus — teljes te r je 
delmében — az 5 előadásában vagy az 
ő közreműködésével hangzik fel ná
lunk először: a Tizenöt magyar pa
rasztdal (1943). a Nyolc magyar nép
dal (Török Erzsébettel. 1946), s a 
G yerm ekeknek; ez utóbbi a Zenemű
vészeti Főiskola Bartók-sorozatának

ság himnuszát. Soha le nem koltázta, 
soha ki nem adta! Néha. nagy ünnepi 
hangulatban leült a zongorához és e ljá t
szotta. Átszellemült az arca. égett a sze
me. Egészen felolvadt a játékban. Tö
megeket tudott volna megmozdítani, any- 
nyi erő lüktetett benne Kérve kértük, 
adja ki A szabadság him nuszát!

— Nem fontos — felelte végtelen nyu
galommal, és a szeme oly messze járt, 
hogy nem tudtuk követni“ . . .

Eddig a művésznő írása. Amit még a 
magam részéről hozzátehetek: a Virág
hegy író ja  s annyi gyönyörű kép festője, 
aki életem legdrágább, legjobb barátja 
volt, kötelességének érezte, hogy ő gon
dozza a magányosan m eghalt Csíki Endre 
sírját.

M A R TO N  LILI
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keretében (1947) — ezt még a Főis
kola vendégeként adja elő, m ert nem
sokára az intézet tanára lett.

Sajnáljuk, hogy csak néhány száma 
készült el első feleségével, Susanne 
liensel orgonaművésznővel megkez
dett Chorálkönyvének. F iatal tan á r
ként kísérletezett édesapja szolfézs- 
módszerével, Czilling A ntallal magyar 
népdalgyűjtem ényt adott d iák jai ke
zébe (Daloljunk, 1944). H angszerta
nárként minden diákjának — m inden 
fokon — előírta a laprólolvasást (alap
vető követelmény a zenekultúra 
megszerzésében), és a transzponálást, 
nemegyszer összekapcsolva a két fe l
adatot, — őmaga közismerten m este
re lévén egyiknek is, m ásiknak is.

Nyugdíjas napjait is sokoldalúan 
gyümölcsöz teti: olvas, muzsikál — 
kulcsokban vagy transzponálva (Bach- 
muzsika, bécsi klasszikus, vagy Rah- 
m anyinov-zene foszlányai szűrődnek 
ki szobájától), naponta sétál, örvend 
gyermekei haladásának, gyönyörködik 
unokái fejlődésében. Minden bizony
nyal ebben is re jlik  sugárzó optimiz
musa. korát meghazudtoló erőnléte. 
K ívánjuk, hogy még sokáig élvezhes
se m indazt a szépet, am it az élet ta r 
togat szám ára!

BENKŐ ANDRÁS
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