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Összefoglalás 
 
 
Az összegyűjtött írások elsősorban a PARLANDO zenepedagógiai 
folyóiratban jelentek meg. Cikkeket, idegen nyelvből történő 
fordításokat, szerkesztéseket, riportokat, kisebb közleményeket 
tartalmaznak – a teljesség igénye nélkül. E folyóiraton kívül – magyar és 
idegen nyelven – több cikk jelent még meg az itt látható egyéb 
publikációkban is. 
 
A gyűjtemény nem tartalmazza azokat az előadásokat, lecture-recital-
eket, amik az évek során itthon és külföldön különböző konferenciákon 
hangzottak el. 
 
Köszönettel tartozom mindazoknak, akik tanulmányaim során, majd a 
későbbi években próbálták kitágítani a horizontot, megtanítani meglátni, 
meghallani, észrevenni, hogy mi van körülöttem, mi a dolgok mélyebb 
rétegeiben lévő mozgatórugó. Tőlük kaptam erőt ahhoz, hogy 
megpróbáljam mindezt írásban is összefoglalni. 
 
Érdeklődésem sokszor évekre, vagy akár maradandóbban, életre szólóan 
elvitt egy-egy témakör felé, most azt remélve, hogy segítette tanári 
tevékenységemet, sikeresebbé tette a rám bízott fiatal generációk 
pályájának és életvitelének egyengetését. 
 
Köszönettel tartozom szakembereknek, barátaimnak, akik ennek az 
anyagnak technikai kivitelezésében, formába öntésében felbecsülhetetlen 
segítséget nyújtottak. 
 
2009. november 7. 

 
 

Ábrahám Mariann  
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Művészszoba 
 
 

Ábrahám Mariann 
markában száz évvel 

 
 
 
Néhány éve hatalmas vállalkozásba fogott Ábrahám Mariann, a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakiskola tanára, a clevelandi Árpád Akadémia 
tagja. Alighogy könyvben kiadta a Magyarországról Amerikába 
elszármazott korszakalkotó zongorapedagógus, Varró Margit írásos 
hagyatékát, századunk egész magyar zongoratanításának hangos - képes 
dokumentumát kezdte létrehozni. - Miért és hogyan? 

Amikor öt éve Fulbright ösztöndíjjal Amerikába utazhattam, Liszt 
ismeretlen időskori darabjaiból Bartók és Kodály magyar hangján 
keresztül a ’20-as évek Kadosa-féle új zenéjéig, és az évtizedekkel 
később íródott remek Kocsár miniatűrökig akartam alkotóinkról kőrképet 
festeni. Ezek átütő sikere indított arra, hogy egyedülálló 
zongorapedagógiai irodalmunkat reprezentatíven összegyűjtsem. Úgy 
gondoltam, hogy ez az Európai Zeneiskolák Budapesten 1995-ben 
rendezendő találkozója, és a millecentenárium alkalmával segíthetne 
hírünket vinni a világba. Az ország minden tájáról pozitív választ kaptam 
tanárkollegáimtól arra a kérdésre: vállalnák-e a gazdag repertoár 
megtanítását növendékeiknek. 16 hangversenyt szerveztem számtalan 
forrásból gyűjtögetett 1.5 millió forinton s ezeket a koncerteket videora 
rögzítettük. Kezdetben technikai elégtelenségek gátolták terveinket, 
később már a TV készített 35 perces filmet a Bartók-emlékházbeli 
hangversenyről. Bármíly hatalmas is a meglévő művek választéka, nem 
korlátozódhattunk rá: a Varró Margit Alapítvány zongoraversenyt rendelt 
az akkor még szakiskolás Gyöngyösi Leventétől, melyet egy 14 éves 
konzis fiú mutatott be. Igy öt generáció műveiből hallható a kazettákon. 
  



 Mit tartalmaz most a videokazetta? 
Az első kazetta másfél órája Bartók és Weiner művekből áll. A második 
sorjázza – a gyerekek spontán válogatása alapján – mindazon 
zeneszerzőink munkásságát, akik a század folyamán tanító célzatú 
műveket írtak. A harmadikon pedig négykezesek és zenekarral kísért 
darabok hallhatók. Ez még nincs készen, lehet, hogy ennek 
létrehozásában a Japán Zongoratanárok Szövetsége és japán gyerekek is 
részt vesznek majd. 
 - Mi a konkrét célja e kazettának? A tanároknak szolgál 
anyagismeretül, módszertani útmutatásul? 
 - Nemcsak ennyi. Lélektani tanulmányt lehetne írni arról, hogy 
milyen buzgalom fűti a gyereket, ha olyasmit csinál, amit szeret. A 
tizenhat hangverseny pedig példázza a tanárok ambícióit is, azt, hogy 
ilyen szereplések során megmutathatják; ők is produkálnak valamit a 
művészetben. Két előnye volt-e sorozatnak a versenyekkel szemben: a 
műsorválasztás szabadsága és az, hogy nem 20 perces programmal kellett 
készülni, hanem akár másfél percessel. Nem kellett tehát nagyot harapni, 
de lehetett szerető műgonddal és örömmel egy-egy hang 
megszólaltatásával kísérletezni, és ez minőségre nevel. Ez a belső 
haszna. A külső pedig az évszázadnak bizonyos kulturális vonatkozásban 
való feltérképezése. Ma öt és fél órányi montírozott anyag áll 
rendelkezésemre, amely egészében, vagy tömörített részleteiben 
példázhatja, hogy egyvalamiben mi magyarok túlszárnyaljuk Európát. Ez 
pedig a Bartók által létrehozott zenei gondolkodásmód, amely a 
Mikrokozmoszban és a Gyermekeknekben testesül meg, amely a 
komponista utódokat, Durkót, Kurtágot, Sári Józsefet, Sopronit és 
másokat továbbgondolkodásra késztetett. Milyen más ez, mint egy-egy 
amerikai kotta, amely egyszerű hangulatdarabocskákat tartalmaz csupán!  
 
 
 
 

Hollós Máté 
 



Parlando 2000/6, 61-62 p. 
 

BARÁTI GONDOLATOK* 
Ábrahám Mariann (zongora) és Emmanuel Feldman (gordonka) 

CD korongjának meghallgatása után 
 

Kedves Mariann! 
 

Régi barátságunk során ez az első nyílt levél, amelyet Hozzád 
írtam. Ihletője az a CD korong volt, amellyel 2000 őszén 
megajándékoztál, s melyen Kodály, Ligeti, Soproni és Gershwin műveit 
játszod Emmanuel Feldman gordonkaművész társaságában. Úgy érzem, 
hogy ez a CD beteljesíti MŰVÉSZTANÁRI pályádat: így, NAGY 
BETŰKKEL ÍRVA! A több évtizedes kiváló pedagógiai munka, és ha 
valaha lesz módom tanárjelölteknek a művésztanári pálya szépségéről, 
összetettségéről szólni, vagy írni, akkor Te leszel ennek modellje.  

 
Csodálatos, hogy mennyi mondanivalód van a zenén keresztül is.. 

Élményszerűek a Kodály cselló-zongora szonáta dialógusai, a Kodály-
mű magány-hangja és népi intonációja. Gershwin zongora-prelűdjeinek 
gordonka-zongora átirata (E. Feldman munkája) pedig arról győzött meg 
előadásotokban, hogy a komolyzene és a jazz igazi édestestvérek. Ez a 
produkció revelációt váltana ki az igényes jazz klubokban is. Soproni 
József Jegyzetlapok zongorára című pedagógiai jellegű sorozatának első 
füzete azzal vált előadásodban Kodály, Ligeti és Gershwin 
koncertdarabjainak egyenrangú társává, hogy a miniatűr darabok 
ugyanúgy deklamálnak és lélegeznek, mint az említett szerzők nagyobb 
léptékű alkotásai.  

 
Amikor pedig koncertezel, jó példát adsz kollégáidnak a kortárs 

zene népszerűsítéséből, amit Te szinte missziószerűen végzel és abból is, 
hogy a hangszerrel való mindennapi kapcsolat életed fontos, 
elválaszthatatlan része. 

 
E nyílt levélben gratulálok a CD-hez. 
 

2000. november 6. 
Baráti üdvözlettel: 

Zelinka Tamás 
* részlet 
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Parlando: 1973/4., 8-13p. 
 

Rövid ismerkedés a moszkvai Központi Zeneiskolával 
 

A szovjet zeneoktatási intézmények közül egyik legmagasabb 
szintű és igényű a moszkvai Központi Zeneiskola. Az itt tanuló gyerekek 
rendkívül tehetségesek, 7 éves korban kerülnek az iskolába. Felvételi előtt 
csak rövid ideig tanulnak zenét. Ritkaság számba megy, ha valaki 
előtanulmányok nélkül jelentkezik. 
 

A felvételi május végén van, de erre kijelölt tanárok már hetekkel 
korábban tájékozódó (és egyben tájékoztató) konzultációkat tartanak. A 
hét 3-4 napján, minden alkalommal más (csak egy) tanár várja a 
jelentkezőket. A tanár 20-25 percig ismerkedik velük, kérdez, tájékozódik 
a gyerek adottságairól. Ezután elmondja a szülőknek, milyen reményekkel 
jöhetnek el az igazi felvételire. 
 

Ha a szülő nincs megelégedve a tanár útmutató véleményével, 
elviheti gyermekét akár 2-3 másik tanárhoz is, hogy több szakembertől 
kapjon gyermeke adottságairól szakvéleményt. A konkrét hangszertudás 
nem döntő, csak azért szükséges, hogy megbírálható legyen, hogyan nyúl 
a gyermek hangszeréhez. 
 

A felvételire korlátlan számban jelentkezhetnek, a felvettek száma 
(csak zongora szakon tudom) azonban minimális. Mindössze 8-10 
növendék kerül be egy évfolyamra. 
 

Ott voltam néhány alkalommal ezeken az előzetes 
meghallgatásokon. Végighallgattam és feljegyeztem a tanár kérdéseit, a 
megjelentek válaszát és a szülőnek adott bíráló nyilatkozatot. 
 

Már néhány gyerek meghallgatása után is képet nyerhetünk ennek 
a világhírű iskolának általános követelményeiről. 

 
A jelentkezők egyike: 

 
7 éves. 2 hónapos kislány, 
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zongorán egyenként játszott hangok, visszaénekelteti a gyerekkel, ……
 tudja 
 
 
 
a tanár megszólaltatja zongorán, hallás után megkeresteti,  
……..  tudja 
 
 
 
egyszerre megütött hangok, hallás után széténekelni, ……  
 kitűnően tudja 
 
 
 
hány hangot hallasz? ……       
a felvételiző kitűnően meghallja, sőt széténekli 
 
 
 
a gyerek meg tudja mondani, hány hangot hall, 
 
 
 
visszaénekelteti, ……    tudja, 
 
most keresd ki a zongorán, ……  tudja 
 
 
 
kikeresteti a zongorán, ……   tudja. 
 

 
 

A ritmusokat első hallásra hibátlanul visszatapsolja. A tanár 
bírálata: a gyerek füle kitűnő, figyelme remek, mindegy mennyit tud 
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zongorázni, másnaptól kezdve naponként behívatja magához és most már 
ő foglalkozik vele az igazi felvételiig. 
 
Most pedig lássuk a kislány első óráját. 
 
 
 
Ezt a kis dallamot elénekelteti, majd kikeresteti C-ről, G-ről, F-ről a 
zongorán: kis hibával azonnal sikerül. 
 
 
 
Kikeresteti a zongorán, másodszorra hibátlanul sikerül. 
 
 
 
2-3 hangról transzponálva hallás után zongoráztatja. 
 
 
 
Újra egyes hangok visszaéneklését gyakorolják …… teljesen 
hibátlanul énekli. 
 
 
      Hány hangot hallasz? 
 
Azonnal megmondja hány hang, kikeresi a zongorán őket, pontosan. 
 

A tanár naponként fél órát foglalkozik a kislánnyal. A 
hallásgyakorlatokon kívül 4-5 darabot hoz (fél éve tanul zongorázni.) 
Nagyon keményen, határozottan számon kéri az előző napi leckét 
(frazírozás, dinamika!), feltétlen engedelmességet követelve. 
 
6 és fél éves kislány 
 
Két kis dalocskát énekel, majd egyes hangokat énekeltet vissza a tanár  
(tág hangközöket is), …… tudja 
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Azonnal meghallja és megmondja, hány szól egyszerre. 
 
 
 
Azonnal kitűnően hallja a kislány és széténekli. 
 
 
 
Ehhez hasonló 4-5 harmóniát játszik, a gyerek csaknem kivétel nélkül első 
hallásra széténekli. 
 
 
 
Nehezen hallja, nagyon pontatlanul adja vissza. 
 
 
 
A rövidebb dallam jobban megy. 
 
 
 
Másodszorra tudja csak. 
 
 
 
Pontatlan, csak harmadszorra megy. 
 

A tanár bírálata: a kislány felvétele bizonytalan, mert a figyelme 
laza. Ha nem sikerül a felvételi, egy év múlva próbálják meg újra. ( Őt 
nem rendeli be többet.) 
 
6 éves, 11 hónapos fiú (egy éve tanul zongorázni). 
 
Énekel két kis dalt nagyon tisztán. Az előzőekhez hasonlóan neki is egyes 
hangokat kell meghallani és visszaénekelni. 
 
 
 
Csak kis hibával tudja visszaénekelni. 
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Egyáltalán nem sikerül visszaadni. 
 
 
 
Ezt a dallamot sem tudja megjegyezni. 
 
 
 
A hangközöket viszont pontosan hallja (nincs abszolút hallása). 
 
 
 
Ezt a ritmust csak harmadikra tudja hibátlanul visszatapsolni. 
 
A tanár bírálata: közepes ritmus, közepes hallás, közepes emlékezet. 
Megpróbálhatják, de nem fogják felvenni. 
 
6 éves kislány 
 
Szép tisztán, de kicsit bátortalanul énekel néhány kis dalt, majd 
zongorázik néhány darabot. 
 
 
 
A zongorán megütött egymás utáni hangokat azonnal visszaénekli. 
 
 
 
Ezt a dallamot hibátlanul visszaénekli, majd ragyogóan kikeresi zongorán. 
 
 
      …… tudja. 
 
 
      …… tudja ezt is. 
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Meghallja, hány hang és széténekli tisztán. 
 
 
 
Pontosan visszatapsolja. 
 

A tanár bírálata: a kislány nagyon jó képességű, de 7 éves kor 
előtt nem veszik fel. Egy év alatt még nagyon sokat változhat, 
feltétlenül hozzák el jövőre újra. 
 

(A Szovjetunióban az iskolakezdés ideje nem 6, hanem 7 éves kor. 
Az itt elsőként közölt kislány még óvodás volt.) 
 

Az itt leírt 4 felvételre pályázó gyerek közül tulajdonképpen csak 1 
számíthat arra, hogy bekerüljön az iskolába. 
 

A Központi Zeneiskola a rendkívüli tehetségek iskolája. De miben 
áll tulajdonképpen a gyerekek rendkívülisége? Jó zenei adottságokon kívül 
abban, hogy rendkívüli módon tudnak figyelni, és a nagyobb növendékek 
munkáját látva megállapítható, hogy rendkívül fegyelmezetten tudnak 
dolgozni. FEGYELEM és FIGYELEM, ez a két leglényegesebb eszköz itt 
a hatékony művészi munkában. A rendkívüli figyelni tudás teszi lehetővé 
a gyors tanulást. Ezeknek a gyerekeknek nem esik nehezére az intenzív 
figyelem. A felvételi vizsga fő követelményei tehát: 

 
• REMEK FÜL, 
• KIVÁLÓ EMLÉKEZET, 
• REMEK RITMUS. 

 
Tanulságos átnézni az első év minimális tananyagát: 

 
Megtanulandó 30 darab: etűd, népdal, polifon mű, szonatina, 

variáció, kamaradarab. Ebben a meghatározott számban nincs benne sem a 
lapról leolvasott, sem a csak félig megtanult (áttanulmányozott) mű. 
Ismerkedés a legkönnyebb hangsorokkal. Egyszer köteles a növendék 
hangversenyen játszani. 
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A vizsgán köteles játszani 3 művet: 
 

• etűd, 
• szonáta (vagy szonatina), 
• egy darab (vagy polifon mű). 

 
A második osztályban a tanuló köteles megtanulni 20-25 művet, ezek 

között legyen: 10-12 etűd, 4-5 polifon mű, 2 szonáta (vagy variáció), 4-6 
különböző karakterű darab. 

Dúr hangsorok két oktávban egyenes mozgásban. Arpeggio, 
hármashangzat. A tanuló egy év alatt kétszer köteles játszani koncerten, 
maghatározott műveket is, (kötelező etűd és polifon darab). 
 
A vizsgán 3 mű kötelező: 
 

• etűd, 
• polifon darab, 
• szonáta (vagy variáció). 
 
A harmadik osztály minimális évi tananyaga: megtanulandó 20 mű, 4 

polifon darab, 2 szonáta (egy variáció), 6 darab, 8 etűd. Dúr és moll skálák 
(harmonikus és melodikus) 4 oktávig, egyenes mozgásban. Arpeggio. Egy 
év alatt kétszer köteles játszani koncerten, ott többek között köteles 
előadni két etűdöt és polifon művet is. 
 
A vizsgán három darab kötelező: 
 

• etűd, 
• nagyobb polifon mű, 
• szonáta (szonatina) vagy koncert. 

 
Érdekes átnézni, hogyan választják meg növendékeik számára (7-9 

éves korban) a Bach-művek tanulását: 
 

 I.    osztály: Anna Magdalena Bach, Kis prelúdiumok. 
 II.   osztály: Kis prelúdiumok, solfeggiok. 
 III. osztály: Kis prelúdiumok, solfeggiok, könnyebb kétszólamú 

invenciók (C, a, d, É). 
 IV. osztályban 2 és 3 szólamú invenciók, majd attól felfelé francia 

suitek, egyszerűbb Wohltemperiertes Klavier, f-moll koncert. 
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 VIII. osztályban az iskola hivatalos tananyaga szerint már 
bármelyik Wohltemperiertes Klavier mű tanítható (az iskola 11 
osztályos). 

 
A tanítás egyik legfontosabb szempontja a pódiumra nevelés. A 

gyerekek élete összenő a pódiummal. I. osztályban csak egyszer, II. 
osztályban azonban már minimum kétszer kötelező a nyilvános szereplés. 
De évi 6-7 alkalommal kötelező zártkörű meghallgatásokon kisebb műsort 
eljátszani, lehet az néhány perc terjedelmű is. Semmi sem hangzik el 
nyomtalanul, mert a meghallgatásokon a gyerekek osztályzatot kapnak 
(elsőben talán még nem). Ez nagymértékben befolyásolja a 
bizonyítványba bekerülő érdemjegyeket. A zenélés és pódium így 
elválaszthatatlan. Az előadó-művészjelölt munkája tehát az első lépésektől 
a főiskola utolsó évfolyamáig a pódiumon, nyílt színen, mások állandó 
figyelő szeme és füle előtt folyik. A pódium reflektorfénye, légköre tartást 
és kitartást ad a mindennapi munkához. A tehetség kibontakozhat. 

 
A meghallgatás, a gyakorlás eredményeinek mások előtti 

rendszeres bemutatása nemcsak a Központi Zeneiskola különleges 
módszere, hanem az egész szovjet zenepedagógia leglényegesebb nevelési 
eszköze. 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1979/12, 15-26 p. 
 

Miért kiváló? 
 

Néhány gondolat Máthé Miklósné, (Klári néni)  
óráinak hallgatása nyomán 

 
Izgalmas dolog egy kiváló tanár műhelymunkájába bepillantani. 

Évek óta külföldről és az ország legkülönbözőbb városaiból sokan 
szeretnék Máthé Miklósné, Klári néni főiskolai tanár óráinak hallgatása 
közben megfigyelni, ellesni a munkája hátterében meghúzódó módszertani 
elveket. Remélik, hogy a vibráló jelenségek sokaságában rövid idő alatt 
felismerhetik, mi az a fő hatóerő, amelynek eredményeit köszönheti. A 
látogató virtuózan aktuális mondatokat hall, és egy jókedvű feszültséggel 
teli légkör részese. Ha rendszeresen hallgatja az órákat, azt is tapasztalja, 
hogy a hatóerő, az aktivitás nem lankad, hanem állandóan, számtalan 
oldalról megközelítve, mintegy szerteágazó hajszálerekkel fonja körül a 
mindig élő témát, a zenélést. 
 

És a gyerek „jelen van”, a gyerek figyel, és az utakat szinte 
észrevétlenül bejárva egyszer csak - történetesen éppen a vizsgán vagy a 
pódiumon - célba ér. Elbírja a reflektorfényt, és erőlködés nélkül, magától 
értetődően oldja meg a reá váró feladatot. 
 

Hogyan jut el ide ez a tanítás? 
 

Köztudott, hogy eredményt csak tökéletesen tisztázott alapelvekkel 
lehet elérni. A tanítás metodikai alapelveinek tisztázása azonban 
önmagában még nem hozza meg a kívánt eredményt. Ha valaki 
rendelkezik azzal a képességgel, hogy mindent a lehető legegyszerűbben 
tud megmagyarázni, a célhoz vezető útnak még csak a felét tette meg. A 
tanítás kiváló eredménye a pillanat adta intuíció és a magas fokú tudatos 
munka boszorkánykonyhájában születik, és e folyamatot a zongoránál ülő 
gyerek zenei ténykedése tartja állandó mozgásban. Klári néni óráin az 
elhangzó mondatok kristálytiszta fogalmai egyszerűen és lényegre törően 
érvényesek az éppen adott megnyilvánulásra. A zenei - és az abból 
következő technikai - feladatokat közel tudja hozni a gyermekhez. 
Hasonlatai képszerűek, a gyermek életének már megélt élményeit 
rezonáltatják, és ezáltal a friss, új feladatok élő talajba kerülnek. A 
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könnyedén érthető nyelv nevettet, felold, személyes élménnyé válik, és 
ezen keresztül koncentrálódik. 
 

Elérkeztünk tanításának egyik kulcsmódszeréhez. 
 

Pszichológiai tény, hogy a dolgok felfogásához, érzékeléséhez 
olyan intenzív belső figyelmet kell létrehozni a növendékben, melyben 
képes a hallottak befogadására. A belső figyelem váltja ki az aktív reagálni 
tudást. „A figyelem előfeltétele mindennek.” „A figyelem = aktivizáció” - 
tanítja a pszichológia. 
 

Az egyes hang képzésétől a forma megteremtéséig minden 
művészi megnyilvánulás a belső felkészültségnek, az 
erőkoncentráltságnak és ezek mobilizálni tudásának egyenes függvénye. 
 

Ebből az alapelvből következik, hogy a tanári munka akkor 
eredményes, ha emberi, zenei és fizikai szempontból egyaránt felkészíti a 
növendéket a cél elérésére. Klári néni felkelti a gyerekben azt az 
igényességet, melynek birtokában fokozatosan felismeri tennivalóit. A 
zenei tehetség veleszületett adottság, de a növendék a tanárral végzett 
közös munka során tanulja meg, miként fejlessze tovább képességeit. 
 

Klári néni emberi, zenei, szellemi és fizikai oldalról közelíti meg 
ezt a célt. 
 

Kapcsolata növendékeivel baráti, alapja a gyerek tehetségébe és 
fejlődésébe vetett hit. Módszerének sokrétűsége lehetővé teszi, hogy a 
tanítvány fejlődésének legapróbb lépését is saját munkája eredményének 
érezze, és önmaga erejében, tehetségében megbizonyosodva szinte 
izgatottan várja a nehezebb feladatot. 
 

„A nagy feladat: az ösztönösség és tudatosság teljes egységének 
elérése.” 
 

Tanítása tartalom-centrikus. Kulcsreceptje a „mit, miért, hogyan” 
tisztázása. Az élményszerűen kapott művet (a sorrend nagyon fontos!) 
előbb analizálja és a legmagasabb szinten tudatosítja, majd a tudat 
kontrollját a belső szuverén szabadság és a fantázia lazítja újra 
élményszerűvé. 
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A már élménnyé tett zenét - a belső hallás megfoghatatlan 
megérzését - a fizikai megérzésen keresztül szólaltatja meg, amely nem 
más, mint a hangszerrel való kapcsolat. „Először tudni kell, mit akarunk 
játszani, és azt kell megtanítani játszóapparátusunknak.” 
 

A pszichológia másik tanítása szerint „az érzékelés alapfeltétele a 
mozgás”. A látás, hallás, tapintás és a többi érzékelés a legszorosabban 
összefügg a mozgással. Az érzékelést azonban nem lehet egykönnyen 
megtanítani: fel kell fedeztetni. Tudjuk és látjuk ugyan, hogy mit 
csinálunk, véghezvisszük a mozgást, de a belső történést csak hosszas és 
állandó megfigyeléssel, beleérzéssel tudjuk nyomon követni és rögzíteni. 
Hangszerjátéknál ki kell alakítanunk azt a reflexsort, amely a belső 
hallással hallott hangot a mozgások révén maradéktalanul meg tudja 
szólaltatni a hangszeren. A zenei folyamatot a reálisan létrejött, hangzó 
hang élményének kell éltetnie. 
 

„Fiziológiailag lazítani, pszichikailag koncentrálni.” 
 

Mik e hallatlanul magasrendű igény eszközei? 
 

Óráit hallgatva észrevehetjük, hogy a gyerek nem egyedül oldja 
meg ezt a feladatot, Klári néni ugyanis nem passzív hallgató. A 
zongoránál ülő gyerekkel végigéli, végigmozogja, lélegzi a zene 
dinamikus folyamatát. 
 

Miért segít ez? Újra a lélektan ad választ. A látott mozgás mozgást 
indukál. A zene maga is mozgás, a megszólaltatás is mozgásokon 
keresztül történik. Így a mozgás nem öncélú, hanem a megszülető hang 
adekvát szolgálója, létrehozója. Klári néni el tudja érni, hogy a gyerek a 
lehető legkisebb fizikai igénybevétellel hozza létre a hangot. Hogyan? 
Úgy, hogy rendkívül sok oldalról közelít a zenéhez. 
 

Tartalom-centrikus szemléletéből következik, hogy mindenekelőtt 
tisztázza a zenei karaktert. 
 

„Még az etűdből is - a formai-harmóniai építkezés tisztázásán 
keresztül, - piszkáld ki a zenét!” 
 

Egyik állandó vezérelve, hogy felfedeztesse a metrumot, a zene 
belső lüktetését, és az játék közben állandóan élő maradjon. 
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I d ő t  kell adni mindennek. Időt a kezdésnek, időt a 
megérkezésnek. A hosszú hangok „időtartamai” is lélegezzenek, vigyék 
tovább a zenei folyamatot. Ez idő-érzékelésünk egyik alapkategóriája. 
Csak a belső felkészültséggel alátámasztott figyelmi állapot az egyedüli 
lehetséges módja, hogy a zene alaplüktetése elhelyezkedjék az időben. A 
gyerekek pedig, akikkel együtt dolgozik, évek munkája nyomán már 
sejtjeikben érzik azt az állapotot, amikor az idő telik meg zenei 
lélegzéssel. Nem az akarás teremti meg a zenét a maga túlfűtött 
eszközeivel, hanem a lélegzés és szívverés automatikus ritmusa. A 
lélegzés egybeesik a fizikai mozgás elindulásával, és a mozgás ott 
fejeződik be, ahol a zenei gondolat. Ennyi idő alatt kell megjárni az utat. 
 

Miért fordul elő mégis oly gyakran, hogy ezt a legegyszerűbbnek 
tűnő, állandóan jelenlevő valóságot nem tudjuk a maga folyamatosságában 
megtölteni zenével? Talán azért, mert eszköztárunk nem vált 
automatikussá, és a kivitelezés nehézségei elterelik figyelmünket a mű 
legfontosabb tartópilléreiről. 
 

A két kéz összmunkájában különös módon többet foglalkozik a bal 
javításával. Hallásunk figyelme felsőszólam-centrikus. A jobb kezet 
mindig jobb kézzel javítjuk. Pedig a bal kéz a dirigens: ha jól játssza a 
mérőütés-szerű hosszú értékeket, könnyen fölé helyezkedik a dallam. 
Bécsi klasszikus zenében, etűdökben különös gonddal dolgozza ki azt, 
hogy a harmóniai összefüggések funkcionális tagolása rendet teremtsen a 
zenei anyagban, folyamatossá tegye önmagát, és azt, amit kísér. 
 

„Attól lesz gyors, ha minden hang a helyén van. 
Ha így játszod ki a tizenhatodokat, olyan lesz, mint a fasírthús. 
Minden hangod elől van: vannak közkatonák is! 
Mindent túl nagy apparátussal csinálsz. 
Leggierónál táncoljanak a billentyűk is az ujjaid alatt. Nagy a 
crescendo, attól nehézkes. 
Plasztikusan, nem erőszakosan. 
Nagy gőzzel játszol, rátramplizol. 
Nem hajlékony, mert hirtelen erősítesz… 
Figyeld meg, hol veszel nagyobb, hol kisebb levegőt!  
Nagy vonalakat kérek. 
Elég, ha te tudod, de ne magyarázz. 
Az ujjrend arra való, hogy ne fogyjon el az ujjad.” 
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Talán jelentéktelennek tűnő mondatok ezek, de éppen 
egyszerűségük álarca a kelepce. Mosolygunk rajtuk, tehát feloldódunk a 
cselekvés és akarás görcséből; és felvillan az egyszerű megoldás. Csak 
egy kicsit kell utánagondolni, mit is jelentenek. 
 

Technikai utasításai is egyszerűeknek tűnnek. A legalapvetőbb 
technikai feladat a mozgás folyamatossága. De milyen nehéz ez! A feladat 
ugyanis kettős: tudni kell a szöveget és meg kell találni a hang helyét a 
hangszeren. Kellő gyakorlás nélkül nem tudjuk, „mi következik”. A 
bizonytalanság félelmet vált ki, a félelem gátol. A szellemi passzivitás, a 
lassú reflexek, az át nem gondolt zenei építkezés akadályozzák, hogy a 
kezek térben és időben koordinálódjanak. 
 

Csak egy-két példát ragadnék ki a technikát fejlesztő feladatokból. 
Skálajátéknál az első ujj exponált fontossága: 
 

„Aktívan billents az első ujjal! 
Skálánál ne álljon a karod, elvinni a negyedik ujjhoz. 
Alátevésnél nem ráesni, a második és harmadik ujj  
aktív készenléte.” 

 
Kivitelezése:  
„Levegő legyen az ujjak között”. 
„Libikóka: egyik le, másik fel, a harmadik egyidejűleg készül. 
Minden ujj billentésének aktív, ritmikus megszólalása mögött a kar 
tökéletes jelenléte. 
Az ujjak a kispárnájukkal pottyanjanak, érkezzenek a billentyűre. 
Kistechnikánál a kéz mindig fog, az ujj mindig üt. 
Tenyérrel tartani, ujjtőből ütni. 
Pianónál ujjal kiszedegetni, kicsipegetni a hangokat a zongorából. 
Forténál a karral vasalunk, de erősen dolgozunk az ujjakkal. 
Nyomás, préselés nélkül bennmaradni, közelről billenteni. 
Futamnál a kar menjen, ne nyomj rá! 
Trillát már a levegőben indítsd el (vagy képszerűen: sodord)!” 

 
Egyik legkifejezőbb megfogalmazása az oktáv- és akkordjátékra 

vonatkozik, de lényegét tekintve tulajdonképpen az egész zongoratechnika 
alapállását magában foglalja: a kéz figyel. 
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„Oktávjátéknál a két szélső ujj szembenéz, szeretik egymást, a 
harmadik pedig kukucskál. Az ujjak kispárnája az oldalukon van. Ne ujjal 
kepeszkedj, arra való a sonka (mint súly).” 
 

És a legszebb, amely mögött ott van az eleve és eredendően 
meglevő tehetség felé fordulás: 
 

„Magadtól tanulj zenét; azt játszd a zongorán, amit érzel, azt akard 
hallani tőle is, amit énekelsz.” 
 

Tudjuk, de nem mindig érezzük, hogy a kar a válltól az ujjhegyig 
egyetlen egység, a csukló és a könyökízület állandó alkalmazkodási 
képessége pedig kiszolgálja az ujjakat. A színek és karakterek 
különbözőségét az adja, hogy mikor honnan aktív a billentés. A tanár 
feladata az, hogy meghallja, meglássa, kitapintsa a baj forrását, és 
többnyire indirekt módon, a hallás, a figyelem, a célra való koncentráltatás 
által megéreztesse és megvalósíttassa a helyes megoldást, kialakíttassa azt 
az áhított reflexsort, amely művészi interpretálássá lényegíti át a 
kottaképet. 
 

A zeneművek ugyan befejezett, kész alkotások, de az 
előadóművész kelti életre azokat. A leírt, de még el nem hangzott zene és 
az előadó találkozása akkor hat a hallgatóra, ha letisztultan, de az 
egyéniség személyes élményétől átfűtötten tolmácsolja a mű belső 
arányait és energiáit. 
 

A tanári munka is szuggesztivitás kérdése. 
 

Klári néni titka, hogy az előadóművésszé érlelődés komplex, 
rendkívül sokrétű összetevőit szinte észrevétlenül építi növendékei 
tudatába, így képesek lesznek arra, hogy a pódiumon tehetségüknek 
megfelelően a művet szolgálják, szabadon fejezzék ki magukat és 
örömmel muzsikáljanak. 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1980/12, 20-24 p. 
 

Ami a metodika mögött van 
 

„Sohasem lehetünk meggyőződve arról, hogy egy jelenség 
létezésének valamennyi feltételét ismerjük. Akár a külső 
környezet, akár a belső világ alig fogható, vagy egyáltalán 
nem is gyanítható rezdülése élesen megváltoztatja a 
jelenség lefolyását.” 

 (Pavlov) 
 

Közel hatvanéves pedagógiai tapasztalat, bámulatos emberi, 
szellemi aktivitással társulva! Vajon milyen erők áramlása élteti azt a 
kontaktust, melynek eredményeként Máthé Klári néni növendékei közül 
oly sokan előadóművészként járják a világot? Mi lehet munkájának 
lényege? Aki ismeri Őt, bizonyára gondolkozott a válaszon. Azért 
beszélgettem növendékeivel is, hogy személyes élményeik szűrőin 
keresztül egyértelműbben fogalmazhassak. A tudás, a szakmai 
felkészültség csak gerince a tanár munkájának. A szavak csak 
pontosabbak, de nem mindig igazabbak a homályosnak tűnő megérzésnél. 
Az ember igazi erőtartalékaihoz csak a megfoghatatlan intuícióval 
karöltve lehet megtalálni a kulcsot. A művészet az ember teljes énjét kell, 
hogy kifejezze, melyben ösztöneinek belső öntudatlan világa a legerősebb. 
Ezeket a tartalékokat felszínre hozni, letisztítani, óriási tanári feladat. A 
fantázia, az érzékenység, szertelenség csak a formák és arányok világában 
megedződve tud szárnyalni. Úgy egyengetni a tehetség útját, hogy a 
célhoz közeledve teljes gazdagságában és erejében pompázzon - ez a 
módszerek módszerét követeli a tanártól. 
 

A 80 éves születésnapi évforduló kapcsán beszélgettem Klári néni 
tanítványaival. A 13-14 éves gyerekek válaszain átsüt a bizalom, amellyel 
tanárukhoz kötődnek. Szó szerint idézett válaszok szívderítőek és lényegre 
tapintóak. 
 

- Miért érzed jól magad Klári néni óráján? 
 

- Azért, mert jó a légkör. Szerintem, ha valaki komolyan elkezd 
zongorázni, azt fel kell vidámítani ahhoz. Akkor már egyből megy 
magától. Az olyan boldogan zongorázik aztán, olyan boldogan teljesíti, 
amit a Klári néni kér! Ő mindig megtalálja a szükséges hangot. 
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- Ez nem jelenti azért, hogy elolvad a kedélytől! Azt jelenti, hogy 
nem egy általános rendszere van, hanem ahány tanítvány, annyiféle. 
 

- Azt is jelenti, hogy hangulatilag el tudja érni még a technikát is. 
A nehéz dolgok zenei tanáccsal halál egyszerűvé válnak. Nála a kettő 
mindig kiegészíti és segíti egymást. És rájövünk, hogy olyan egyszerű! 
 

- Megszid benneteket, ha mégis készületlenül mentek órára? 
 

- Természetesen, de sohasem parancsol. Az különben is csak 
ellenszenvet szül. Kidobni az óráról pedig csak akkor szokott, ha a gyerek 
is érzi, hogy az neki hasznos. 
 

- Megfigyeltem, azt szidja le, akitől sokat vár. Ő a játékból meg 
tudja ítélni, hogy a gyerek mit csinált otthon. És mint pedagógus úgy 
rendezi el az órák hangulatát (!), hogy annak hatására a gyerek jól 
gyakoroljon. 
 

- És mi történik, ha az első órára nem viszitek kotta nélkül a 
darabot? 
 

- Soha nem kéri első órára, csak elvárja, sürgeti. A harmadik, 
negyedik óra után azonban, amikor az illető ki akarja rakni a kottát, 
egyszerűen becsukja. Ez nagyon hirtelen jön, és az embernek erősen 
koncentrálni kell. Az az igazság, hogy akkor már úgyis tudjuk, csak nem 
merjük. Ez egy jó módszer, mert ezzel is fejleszti a növendéke önbizalmát. 
 

- Hogy jó kapcsolat van közöttetek, azt tudom. De a kölcsönös 
szeretet még nem hoz létre kiváló muzsikusokat. 
 

- Ez egyszerűen annak a kérdése, hogy Ő nemcsak kiváló 
pedagógus, hanem kiváló muzsikus is. 
 

- Ha Ő szed ízekre egy darabot, előre tudja, hogyan fogja 
összerakni. Ízekre szedni könnyű, de összerakni csak a jó tanár 
segítségével lehet. 
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- Úgy gondoljátok, hogy van ennek valami „trükkje”? 
 

- Csak az, hogy ő nemcsak feladja tanítványainak a leckét, hanem 
végigkínlódja tanítványaival a munkát is. Sokszor valósággal gürizik 
miattunk. Amit kér, lépésről lépésre végiggondoltatja velünk. Őt érdekli, 
hogy össze is álljon. Azt hiszem, szívügyet csinál abból, hogy egy 12 éves, 
vagy még kisebb gyerek is kiváló legyen. Annyi sok fiatal jó muzsikust 
„termelt” már ki! 
 

- Ti tudjátok, hogyan csinálja? 
 

- Szerintem, ha valaki valóban rájönne erre a receptre, az egy Klári 
néni lenne. De Ő mindig csak egy morzsát árul el a tudásából. 
Mindenesetre a gyakorlásnál semmiféle technika kedvéért nem engedi 
elveszni a darabbal kapcsolatos jó alapérzést. 
 

Volt növendékeivel beszélgetve hasonló kérdésekre kerestem a 
választ: tanár és növendék közötti emberi kapcsolat, zene és technika, 
pódium. 
 

- Visszamenőleg úgy látom, hogy mindig mindenki nagyon okosat 
akar mondani. És főként korszakalkotót. Azonban pontosan ettől nem 
közérthető. Amit ő mond, egyszerű és ösztönző. Olyan impulzust ad, 
amitől a gyerek úgy érzi, hogy maga jön rá, és így világosodik meg a 
lényeg. Én meglehetősen merev voltam, de ő pillanatok alatt megtalálta 
azt a gócot - legyen az lelki vagy fizikai természetű -, ahol a merevség 
központja van. Ő volt az, aki felszabadított, ő adta meg a technikám 
alapját. A zeneileg fontos dologgal nem tudnék törődni, ha magammal 
kellene foglalkoznom. 
 

- Mi volt a merevséged oka? 
 

- Az ember a nagy belső hőfokot sokszor nem képes áttenni a 
hangszerre. Ekkor jönnek a görcsök, mert rossz helyre sűrűsödik az erő. 
 

- És mi volt a fellazítás módja? 
 

- Rávilágított arra, hogy ritmikailag nem vagyok elég aktív, 
rugalmas. A technikai feladatokat érzékletes asszociációkkal tette 
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egyszerűbbé. Az ujjvég-érzet, a tapintás finomítására való apró ötletei 
mind élményszerűek. 
 

- Azt hiszem, fantasztikusan ért a gyerekek lelkéhez. Ez egy 
hallatlan pedagógiai érzék. Vagy úgy is mondhatom, pedagógiai 
zsenialitás.  
 

- De mások is mondanak nagyszerű dolgokat! 
 

- Igen, de talán nem érdekli őket eléggé, hogy a másik mit kezd 
vele. Klári nénit izgatja, hogy az a lehető legjobban megvalósuljon. Átéli 
ugyanazokat az érzéseket, amit a gyerek, és meggyőződésem, hogy ez 
segít a legjobban. Ez egy nagyszerű beilleszkedni tudás, és ez a személyes 
kontaktus alapja. Ő belép abba a dimenzióba, ami a gyerek egyénisége, és 
ez által az egyéniséget nem gyengíti, hanem erősíti. Rejtett mélységekből 
is előhozza azt, ami magától nem jön elő. Nála mindenki 
megbizonyosodhat a tehetségében. Ő pontosan tudja, hogy mit csinál a 
gyerek zongorázás közben, bár nem tartja fontosnak, hogy ezt 
minduntalan lefordítsa elvonatkoztatott didaktikára. 
 

- Klári néni tanítása segít megtalálni azokat az érzeteket, amelyek a 
merevség elkerülése miatt egyszerűen nélkülözhetetlenek. Pl. a döntő 
pillanatban minden megjegyzés nélkül mozdít a vállon, könyökön, tehát 
áttétel nélkül azonnal a megvalósítás eszközéhez vezet. A zongorázás 
technikájának elsajátításában ezzel a legcélravezetőbb utat járja. A 
mozdulatok tudatosítása sokszor csak azok külsődleges megfigyelésében 
segít, de gátolja a lényeget, a megérzést. Az ember szellemi és lelki erejét 
a zenei kifejezés szolgálatába állítva kell aktívan tartsa. 
 

- És még valami: példátlan türelemmel veszi a fáradságot, hogy a 
dolgok megszólaljanak. 
 

Egy másik volt növendéke hasonló választ adott. 
 

- A tanárok általában darabokról, játékmódokról, szemléletekről 
beszélnek. Arról azonban, hogy az a pódiumon mitől szólal meg, nem esik 
elég szó. Nem hozzák olyan állapotba az embert, hogy önmagához képest 
azt a lehető legjobban meg tudja valósítani. 
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- És mit tesz ennek érdekében Klári néni? 
 

- A lényeg nála az, hogy fel tudja oldani a feszültségeket, a 
gátlásokat. Részt vesz abban, ahogy mi zongorázunk. Ez nagyon fontos. 
Aki nem akarja konkrétan átadni azt, amit gondol, annak nem is sikerül. 
Igaz, hogy az embernek mindig magának kell megtalálnia a megoldást, de 
vannak katalizáló tényezők. És meggyőződésem, hogy csak a gátlásai alól 
felszabadított emberre lehet rárakni a zenei és technikai feladatokat. 
Különben nem válik előadóművésszé! 
 

- Ezt részleteznéd kissé? 
 

- Vannak muzsikusok, sőt, kiváló muzsikusok, akiknek 
előadóművészi problémáik vannak. Tehát akik csak átlátni tudnak valamit, 
de létrehozni nem tudják. Magyarul: kivetíteni mozgásérzetekre, sőt, 
mozgásélményekre, a mozdulatot intenzíven kapni a kottaképtől, vagy a 
hallott zenétől. Én ennek megtalálásában óriási segítséget kaptam tőle. 
Klári néni lelkileg is tapintani tudta ezt a dolgot, és így megtaláltatta az 
utakat. Még egy hibalehetőség van. Az ember nem mindig azt a hangot 
hallja, ami megszólal, hanem azt, amit elképzel. Hiába az erős, ösztönös 
zenei érzet, sőt, a nagyfokú koncentráltság. Borzasztó sokat vesződött 
velem, hogy azt halljam, ami játék közben reálisan elhangzik. De soha 
nem elméleti utasításokat adott. Ő így teoretikusan nem szokott 
fogalmazni. 
 

- Hogyan tette? Mit csinált? 
 

- Azzal például, ahogy kézfejen billentést mutat - és ezt 
rengetegszer teszi - átad valamit. Ez ugyan apróság, de ezzel is azt akarta 
elérni, hogy a belső hallási és érzelmi élmények feszültségeit 
erőlködésmentesen megvalósuló hanggá változtassa át. Igyekszik 
kidolgozni azt a két pályát, ahol a belső hallásra reflexszerűen jön be a 
mozdulat. A tanulás folyamán mindig ott állt mellettünk. Rengeteg 
emlékem van: sokszor előfordult, hogy játék után odajött hozzám, 
mondott valami apróságot, és utána sokkal természetesebb lett az 
előadásom. Valamiféle ráhangolás ez igazi önmagunkra. Olyasmit hozott 
ki belőlem, ami bennem volt, csak nem tudott megszólalni. Ezen kívül az 
ő igényei egy adott pillanatban csak addig terjednek, amiről pontosan 
tudja, hogy visszahallható. Tud fokozatosan előrehaladni, nem akar 
azonnal az abszolút csúcson lenni. De végül is a csúcsok egyre 
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magasodnak, és nem kívánható egy gyerektől, hogy a felnőtt szemmel 
meglátott csúcsokat azonnal bejárja. Klári néni feltárta a perspektívát, de 
biztosította a legkisebb lépés örömét is. 
 

Kíváncsi voltam arra, hogy a növendékekben élő kép mennyire 
tudatos tanári munka eredménye. Beszélgettem erről a témáról a tanárral, 
Klári nénivel is, dr. Büchler Róbert pszichológus társaságában. 
 

- Meg lehet fogalmazni röviden, mi a Te hangszertanításod 
vezérelve? 
 

- A kezdet kezdetétől fogva egy vágányon kell haladjon a zenei 
elképzelés, és annak megvalósításaként a mozgás. Nem tudom eléggé 
hangsúlyozni, hogy a zenei tagolódás (motívum, frázis, forma) ugyanazt a 
rendet kell, hogy megteremtse mozgásainkban is. Tehát ott indítok karral, 
ahol a frázis indul, és addig töltöm ki mozgással, ameddig a zenei egység 
kívánja. A két folyamat azonosulását hasonlatok, érzetélmények százaival 
kell életben tartani, nem elég, ha fejben tisztázza az ember! Különben vagy 
csak az ujjak mennek, de nem viszik érzékenyen a belső tartalmat, vagy 
csak a tartalom feszíti szét a pályát nem találó, kusza mozgássorokat. 
 

- És milyen helyet foglal el ebben a hallás? 
 

- A lehető legfontosabbat. Mindenekelőtt a hangzásigényt kell 
felkelteni. Hogy azt kérje számon valaki a reálisan megszólaló hangtól is, 
amit elképzel. Nagyon hosszú folyamat, amíg ez valakiben reflexszerűen 
kiépül. Különösen nehezen érhető el, ha a tanulás első lépései más 
irányúak. Az egyenletes belső lüktetés és a ritmus dinamikus belső 
megéreztetése alapkövetelmény legyen. Ezekkel a lüktető alapegységekkel 
töltődnek ki ugyanis a darab formai arányai is. Ezt kell mindenekelőtt 
kifejleszteni. 
 

- Mennyire fejleszthető ez átlagtehetségeknél? Egyáltalán, hogy 
határozza meg a pszichológus a tehetség fogalmát? Mi a tehetség? 
 

- Ez praktikus fogalom a pszichológiában. Különböző emberek, 
azonos körülmények között, azonos feladatot óriási különbségekkel 
reprodukálhatnak. Az egyik sokkal virtuózabban és hamarabb készül fel, 
mint a másik. Ennek magyarázatára vezettük be a tehetség fogalmát. Az 
ember végtelenül plasztikus lény, nagyon tanítható. Kikényszeríthet 
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önmagából, saját akaratra sok mindent. Innen a sok nem igazi tehetség. 
Zongorázni is igen magas fokig meg lehet tanítani mindenkit, de művésszé 
tenni lehetetlen. Hogy mi az a csoda, ami a tehetséget művésszé teszi, azt 
fogalmilag meghatározni nem tudjuk. Csak közelíteni lehet, körbejárni. 

 
- És meggátolhat-e valakit képességei kibontakoztatásában a 

tanár? 
 

- Nagyon lehet gátolni, mégpedig megfélemlítéssel, 
elbizonytalanítással. Gátol a dogmatikus tanítás is, amely saját 
természetétől független kifejezési formát követel a növendéktől. Így 
elkeserít a sikertelenség, és vargabetűkre kényszerít. A hibára való 
figyelmeztetés rettentő fontos, de a túlzott és rosszkor történő ráébresztés 
gátlást, görcsöt okozhat. 

Nagy pedagógiai művészet úgy felvetni a hibát, hogy ne okozzon 
valami traumát. 
 

- Klári néni, megkérdezhetlek, mi a legfőbb pedagógiai alapelved? 
 

- Csak egy pedagógiai szempontom van, ez pedig a belső biztonság 
kifejlesztése. A jó és rossz élmények ugyanis egyaránt determinálnak. 
 

- Te „tudatosan” vigyázol a gyerekre? 
 

- Mi az hogy! EZ AZ EGYETLEN, AMIT ÉVTIZEDEK ÓTA 
TUDATOSAN CSINÁLOK. Egy tehetség kibontakoztatását belső 
biztonság nélkül elérni képtelenség.  
 

- Óráidat hallgatva úgy tűnik, hogy felépíted a darabok 
tanulásának ritmusát is. 
 

- Igen, így van. Olvasási nehézségek miatt a gyerek képe a műről 
eleinte kialakulatlan és zavarosnak mondható. Miután végighallgattam, 
gyakran újrajátszatom a mű elejét, abban a tempóban és karakterben, 
amiben valójában érzi. Ez rendszerint jól sikerült. Ez után beszéljük meg, 
hogy most mit csinált. Ekkor kérem újra elölről, hogy a saját élményt 
megerősítsem. A tanulás folyamán minden egyes hang be kell kerüljön 
egyszer a tudatba. A tudatosság, tisztázottság is elősegíti, hogy a 
gyereknek meglegyen a „lelkiélete”. 
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De a tudatosítás nem jelentheti a hangok egyenkénti, mechanikus, 
öncélúan lassú kalapálását. Tudatosítani a zenei gesztusokat, azok formai 
arányát, dinamikáját, az összefüggések időbeli rendjét, vagyis a zenét kell. 
Nem vagyok híve, sőt, kifejezetten ellenzem a gépies, „biztonsági” lassú 
gyakorlást. Az izmok és ujjak erősítésére nem a zeneművek valók. 
Szolgálják ezt a célt a skálák, ujjgyakorlatok. Ott, ahol komplexen összeáll 
valami, ne zavarjuk az erős ösztönöket. A jól megoldott helyeket nem kell 
szétszedni. 
 

- És ha később kiderül, hogy mégsem jó? 
 

- Az sokkal később derül ki. Ha a kigyakorolt részeket beillesztjük 
a műbe, sokkal jobban halljuk a darabot, mint egészet. Másként fogjuk 
lassan játszani, mintha csak a félelem leküzdésére, biztonságból tennénk. 
Az analitikus fület akkor lehet elővenni, amikor az egész hangzásigény 
megérett rá. 
 

- A tanítás módját illetően mi legyen a legfontosabb elem? 
 

- Komikus dolog, paradoxonnak hangzik: módszertan-tanár 
vagyok, mégis azt vallom, hogy nincs úgynevezett „módszerem”. Aki élő 
anyaggal dolgozik, nem lehet sematikus. Az improvizáció a tanításban 
sokkal fontosabb, mint a merev beállítottság. A „nagy igazságokat” 
könnyebb megéreztetni, mint szavakkal megfogalmazni. Csak alkalmazott 
módszer létezik, ezt mutatja a gyakorlat. A zongorázás metodikáját 
néhány óra alatt el lehet mondani. Le lehet írni, hogy mikor melyik 
izomnak kell működnie, de észlelni, hogy valóban működik-e, tudni, hogy 
mikor melyik izom működésének hiánya okozza a hangzó zene 
szegényességét, ez nagyon nehéz. 
 

- Talán a tapasztalat segít? 
 

- Igen. Meggyőződésem, hogy abban, amit én csinálok, nincsen 
semmi különleges. Nem más, mint egy nagyon hosszú élet gyakorlatának 
eredménye. Ehhez sok ezer embert kellett tanítani. Régen, amikor sokan 
csak divatból tanultak, még a sziklából is vizet kellett fakasztani. Mindent 
ki kellett találni ahhoz, hogy eredmény legyen. Viselni kellett a tettek 
konzekvenciáját. Sokszor felnőtt, saját igazukhoz makacsul ragaszkodó 
embereknek kellett bebizonyítani, hogy álláspontjuk nem helyes. Igen 
nehéz volt megtenni, mert a rossz fülűek nem hallják az árnyalatnyi 
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különbségeket, viszont tele vannak elméletekkel. Sokszor a frappáns 
ötletek meggyőzőbbek voltak a zenei érveknél. Talán megszoktam. 
 

- Tudod, hogyan fogalmazták ezt növendékeid? „Tanári 
zsenialitás”. 

 
Miért érezzük így? Mert a tanításodban megvalósul ugyanaz, amit 

a zene-előadóművész kapcsolatában a pódiumon legfontosabbnak vélsz: 
meghallani a reálisan elhangzó hangot, és ezen keresztül biztosítani a 
tanítás folyamán a hangzó zene folyamatát. Gazdagabb és sokrétűbb 
valóságában tudod meghallatni az igazi „realitást”, és a tanár-növendék 
kapcsolat-körébe ez által vonod be az egész embert. 
 

80 éves születésnapodon szívből köszöntünk! 
 

Ábrahám Mariann 
 
 
 
Parlando: 1984/2, 19-20 p. 
 

A zongora szekció beszámolója 
 

A szekció munkájának célkitűzése kettős volt: 
1. A hangszer és a zene tanítását technikai és zenei oldalról 

igyekezett megközelíteni, 
2. Az utóbbi évek folyamán megjelent, s alig ismert, vagy még 

ismeretlen Liszt-művek világába igyekezett bevezetni a 
hallgatókat, majd közelebb vinni az érdeklődőket a kortárs magyar 
zenei művekhez. Egyengetni az útját ezek leolvasni tudásának és 
tanításának. 

 
A program megtervezőjének, Hambalkó Editnek váratlan 

megbetegedése és távolmaradása általános sajnálatot váltott ki. A munka 
irányítását és szervezését így Juhász Tiborné, a győri Állami Zeneiskola 
tanára vette át. 
 

A foglalkozások első napját a hangszer szorosan technikai oldalról vett 
megközelítésére, a skála tanításának módszerbeli tisztázására szenteltük. 
A zongorázási készség gyakorlati oldalról való célirányosabb fejlesztését 
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azok a felismerések tették szükségessé, melyeket a szakközépiskolába 
került első osztályos növendékeknél tapasztalunk. A módszertani 
megbeszélést gyakorlati foglalkozás is követte. 

 
A második napon bemutató tanítást hallottunk. A tanítás alanya a győri 

Állami Zeneiskola két hatodik osztályos növendéke volt. Az élményszerű 
órák keretén belül bebizonyosodott, hogy azok a gyerekek, akik megfelelő 
technikai eszközökkel rendelkeznek, fantáziamegmozgató hasonlatokkal, 
zenei inspiráltságú érzékeny eszközökkel milyen gazdagon áthangolhatók, 
előadásuk intenzívebbé, ügyesebbé és személyesebb hangvételűvé tehető. 
 

A harmadik és a negyedik nap a kortárs zenével való foglalkozás 
jegyében zajlott. Szerdán Sári József még kéziratban levő, de kiadás alatt 
álló négykezes sorozatát hallottuk. A műveket a Győri Tanárképző 
Főiskola 3 növendéke mutatta be. A darabokkal való ismerkedést a szerző 
jelenléte is elmélyítette. Ráirányította a megfigyelést a statikus merev 
szemléletet fellazító improvizatív megközelítés fontosságára és a 
zenélésben az aktív kreatív erők jelenlétének szükségességére. 
 

A negyedik napon Soproni József Jegyzetlapok c. zongoradarab-
sorozatának I-II. füzetét dolgoztuk fel. A résztvevők a műveknek 
elenyésző százalékát ismerték. Tisztáztuk a mai zene olvasásából eredő 
nehézségek megkönnyítésének kulcsfontosságú pontjait. A darabok 
ritmikai építőköveiből kiszűrt elemeket a kollégák aktív, játékos formában 
maguk is kipróbálták, meglepően sikeresen. Kiderült, hogy talán nem is 
olyan nehezek ezek a művek, mint ahogy a vizuális megközelítés mutatja. 
A darabok bemutatásában egy budapesti zeneiskoláson kívül egy jelenlevő 
kolléga is részt vett. 
 

A szekció javaslatai a következőkben összegezhetők: 
 

1. A skálával való foglalkozás részleteinek a „hogyanját” a zenei 
pályára nem készülő növendékek számára is szükséges lenne 
átgondolni. 

 
2. A három év múlva újra megrendezésre kerülő konferencia 

ismételten tűzze programjába a Hambalkó Edit betegsége miatt 
elmaradt Liszt-művekkel való foglalkozást. Viszont a szervezőktől 
a jövőben konkrétabb tájékoztatást várunk arra vonatkozóan, hogy 
a megjelölt kottákból - melyek ez esetben a 6 Liszt-kötetet 
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figyelembe véve játékidőtartama több mint 10 óra lett volna -, 
milyen kiválasztott művek kerülnek bemutatásra. Így a résztvevők 
kedvük szerint előzetesen átnézhetik és megtanulhatják a 
darabokat és aktív részvételükkel a konferencián eltöltött idő 
hasznosabbá válhatna. 

 
A szekció előadói voltak:  
Krause Annamária és Wagner Rita, az LFZF Zeneiskolai Tanárképző 
Intézet budapesti tagozatának tanárai, valamint Ábrahám Mariann, a 
budapesti és Kékesi Judit, a győri Zeneművészeti Szakközépiskola tanára. 

 
Ábrahám Mariann 

 
 
 
 

Parlando: 1984/8-9, 19-24 p. 
 

Betekintés Soproni József alkotóműhelyébe 
Beszélgetés a szerzővel a Jegyzetlapok című zongoradarab-sorozatról 

 
A kortárs magyar zeneszerzők zongorára írt művei között 

kiemelkedő helyet foglal el Kurtág György Játékok és Soproni József 
Jegyzetlapok című zongoradarab-sorozata. Soproni négy füzetben 
elrendezett zongoradarabjai Bartók Mikrokozmoszához hasonlóan követik 
egymást - a miniatűr-formába öntött gondolatoktól kezdve a nagyobb 
szabású, elmélyedt zenei ihletésű, nagy technikai felkészültséget igénylő 
darabokig. A sorozat 1974-80 között készült. 
 

A művek megírását több zongorakompozíció előzte meg - Soproni 
szívesen komponál zongorára. Mégis úgy tűnik, ez a sorozat foglalja össze 
a szerző hangszeres és zeneszerzői technikájának jellegzetes vonásait. 

A sziporkázó, hihetetlenül sokféle zenei anyagból már első 
átnézésre, első hallásra kiviláglik az az alapvető zeneszerzői és hangszeres 
magatartás, ösztönösen működő teremtő és szervező erő, mely stílussá 
kovácsolódik. Ez a sorozat egy zeneszerzői periódus lezárása, amely 
egyszersmind új periódust is nyit. 

Pesten és vidéken egyaránt sokan játsszák és tanítják a darabokat; 
néhány közülük a békéstarhosi országos verseny kötelező anyaga volt. Az 
1983-as győri zenei konferencián nyilvánvalóvá vált, hogy még többen 
szeretnének közelebbi kapcsolatba kerülni ezekkel a művekkel. Miért 

 35 



nehezek? Hogyan közelíthetné meg könnyebben az előadó a darabokat? 
Erre a kérdésre kerestem a választ. A szerzővel való beszélgetés közben 
kibomló gondolatok megadják a kulcsot az érdeklődőknek, milyen utakon 
induljon el a szokatlannak tűnő kottakép olvasásakor. 

- A Jegyzetlapok darabjai néhány jellemző lejegyzésbeli jegyet 
mutatnak. Gyakran hiányzik például az ütemvonal. Van-e szándékolt cél e 
mögött? 
 

- Ha szólóhangszerre írok, néha elhagyom az ütemvonalakat. Így 
az egész anyag testetlenebbé válik, lazábban lélegzik. Ezáltal a játékos 
keze alatt formálódik a darab. A szabadon áradó, elbeszélő előadásmód 
egyik alapkövetelménye a sorozatnak, ezért gyakran használom a libero, a 
liberamente, sőt, a beszédesség kifejezésére szolgáló declamando utasítást. 
 

- Hibának tartható-e, ha ennek ellenére - a ritmusanyagok pontos 
érzékelése végett - eleinte a „kiszámoláshoz” folyamodunk? 
 

 - Nem! Sőt, eleinte célszerű is. De jó, ha utána elszakadunk ettől. 
Szárnyra kelünk. Egy példával élve: az Esőcseppek című darabot 
ritmikailag jól kimértem, és elképzelésemet akkor valósítják meg 
legjobban, ha pontosan ott játsszák a tizenhatodokat, ahová írtam. A 
pontosság azonban távolról sem elég! Az azonos motívumok apró 
szünetekkel való eltolása agogikai játék, és valójában ennek az agogikai-
ritmikai játékosságnak kell irányítania a belső, egyenletes pulzációt. Ezért 
meg kell elevenedjen bennünk a szünetek hosszának élete, és végül már ne 
számoljunk, hanem a biológiai óránk mérje az időt. Ez a belső óra 
sohasem azonos a gép egyenletességével. Miután mindent tudunk itt a 
földön, a biztos talajon, bátran szakadjunk el tőle, és tanuljunk meg 
„repülni”. Ha így közeledünk a darabokhoz, akkor könnyen feltárják 
„titkukat”. 

 
- Ezek a darabok rendkívül 

hangszerszerűek. Kézre állnak. Mintha a 
klaviatúra sugallatára születnének. Ki is 
próbálja azt, amit leír?  

 
- Igen, a fülem és a kezem 

alapján döntöm el, hogy mit írok le. Ily 
módon nagyon is befolyásol a 
hangszerszerűség, ami azonban 
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természetesen relatív kategória. Liszt, Chopin, Debussy zongoraművei 
legalább annyira hangszerszerűek, igaz, más értelemben. A romantikus 
zene hangszeres manírja, „dekoráció-készlete” saját korának ízlését, 
virtuozitás-igényét elégíti ki. Debussy azért hangszerszerű, mert 
megtalálja a század eleji francia zene harmóniai fantáziájának a zongorán 
legkézenfekvőbb megszólaltatási lehetőségét. A kortárs szerzők 
mondanivalóját is egyfajta hangszeres gyakorlat képviseli, és ezen belül - 
úgy gondolom - minden szerzőnek van bizonyos „magántechnikája”, 
űvei annak lenyomatai. 

 

s manuális 
angzásélményét is. Feltűnő, milyen gyakori ez a darabokban. 

 

ngzáskaraktert kívánok. Kifejezetten igényem a differenciált 
illentés. 

 

m

- Ennek a magántechnikának kézzelfogható jegyeit keresve úgy 
tűnik, jellegzetesen kezeli a fekete-fehér billentyűk által adott diatoniát, 
pentatoniát - tehát az „alatta-felette” hangzás akusztikai é
h

- A fekete-fehér billentyűk váltogatásának technikáját mások is 
előszeretettel használták. Nálam ez a kompozíciós eljárás gyakran a 
diatonia elhangolására szolgál. Ezt egy példával világítanám meg. 
Vegyünk egy nagyon egyszerű „fehér” modellt, például a c-d-e- foltot: ezt 
egymás mellé teszem, átfényképezem az azonos hangzású fisz-gisz-aisz-
ra. De akár együtt, akár felbontva szólalnak meg a hangok, mindig puha, 
színes ha
b

 
 

A beírt dinamikákat irányjelzésnek szánom. Nem feltétlenül szó 
szerint értendők, de mindig fedniük kell a zene hullámzását, mozgását. 
Tehát relatív értékűek. Ritkán szerepel a fortissimo, de ha igen, akkor se 
verjük a zongorát. A dinamikától függetlenül azonban fel kell hívnom a 
figyelmet a legfontosabbra: a darabok karakterisztikus megjelenítésére. 
Például a Táncbahívó (II. 13) mozdulatai koreografálhatók, a 
Pingponglabdák (II. 1) könnyed pattogása, a Medvetánc (II. 4) settenkedő, 
alattomos rejtélyessége, az Hommage a Wagner (II. 15) színpadiassága, 
vagy a Harangütések közjátékokkal (II. 21) című darab felhőbeburkolt, 
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improvizatív hangzáskulisszái, melyek a harangok kongását szinte kioltják 
az időben - ezek nem csak hangszeres, de még inkább zenei feladatként 
jelentkeznek. 

- És véleménye szerint mi okozhat hangszeres nehézséget? 
 

llőzése a zene szabadon lélegző, 
apkodásmentes előadását szolgálja. 

 

 uralják - melyek hosszú időn keresztül azonos 
elyzetben tartják a kezet. 

 

 (például az I. füzet 12, 15, 
25, vagy a II. füzet 1, 14,16 darabjaiban stb.). 

 

 

- Talán a sokirányú mozdulatok sűrű váltakozása, ami az eddig 
megszokottól eltérő zenei nyelv „ismeretségéből” fakad. A gondolatok 
nem a klasszikus zenéből már megszokott technikai fordulatokkal 
fogalmazva (skála, futam, oktáv, akkord stb.), nem a már ismert zenei 
formákban, hanem mintegy szabad-vers formájában tárulnak a zongorázó 
elé. Olvasási problémát okozhat a három sorban való lejegyzés is - viszont 
ez segít az anyag értelmezésében. A metrum nélküli lejegyzés, a 
metronómmal való mérhetőség me
k

- Gyakran előfordul, hogy a darabot bizonyos pozíciókban 
elhelyezett akkordmodellek
h

- Igen, a zongorakompozíciókban szeretem ezt a technikát. A 
hangkészlet mindkét kézben nagyrészt állandó

 
 

k, külön súlyt kapnak, és 
rendsze

mégpedig az, hogy egy álló, foltszerű pont egy mozgó 
szólammal társul. 

Célom tulajdonképpen az, hogy izgalmas ritmikával 
megmozgassam az anyagot, és formai arányait frappánsan változtassam. 
Időnként kilép a kéz egy-egy más hangra, mintha trambulinról, magát 
ellökve ugrana vissza az eredeti pozícióba. Ezek a kiugró hangok a 
harmóniában és dallamban egyaránt fontosa

rint aszimmetrikus metrikát tagolnak. 
Gyakran visszatérő kompozíciós gondolkodásmódnak tűnik egy 

másik technika is, 

 38 



 

 
 

ordok felerősítik, 
ldúsítják a felhangokat is. (Például: IV. 6, Ill. 4, stb.). 

 
l a 

angok nincsenek egymás alá írva. Hogyan kell ezt jól megszólaltatni? 
 

gye fel a másik 
ktetését. Teljesen függetlenek maradjanak egymástól. 

 
- Ez nehéz. Hogyan lehet ezt megtanulni, külön érzékelni? 

 

- Itt a zeneszerzői és a hangszeres technika találkozik. Ebben a 
zongoratechnikai jelenségben - úgy gondolom - az akkordon való 
megtámaszkodás mintegy rögzíti a kezet, és megkönnyíti az azonos 
kézben lévő mozgó szólam eljátszását. Könnyebbé teszi a mozgó szólamot 
képező, pontszerűen beszúrt hangok leggiero játékát is. Így laza 
kéztartással körül lehet járni egy kitartott hangot vagy akkordot. 
Zeneszerzés-technikailag a nyugalom és a mozgás egyidejű megjelenítése 
a célom. Ugyanakkor a kitartott, álló hangok vagy akk
fe

- Még egy érdekesség: nagyon gyakran látható kottakép az, aho
h

- Az ilyen kottakép különböző ritmusú és metrumú anyagot ír le. A 
két kéz szólama nincs szinkronban. Mintha két médium játszana, 
improvizációs lazasággal. Fontos, hogy egyik se ve
lü

- Először be lehet mérni a szólamot a látható helyre (ha szükséges). 
Aztán a laza, szabad ritmust lassan, folyamatosan játsszuk rá a kötöttre, 
majd gyorsítsuk fel a folyamatot. A függőleges figyelés rendeződjék át 
lineáris érzékeléssé. Ez nagyon fontos. Ha mechanikus marad a dolog, 
akkor nem ér semmit. Ebben a technikában az én fantáziám egyszerűen 
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két sínen mozog, amit itt talán a metrikus, szabad ritmusú, aleatorikus 
gondolkodásnak nevezhetnénk. Ez érzék dolga. Mindenesetre el kell érni, 
hogy ebben az esetben az egyik szólam a világért se legyen a másik 

ggvénye - akkor jó az előadás. 
 

ang képének 
első rendje. Művei mindig tudatos szerkesztés eredményei? 

 

k. Itt ügyelni kell arra, hogy a 
armóniák hosszasan szóljanak, zengjenek. 

 
- Vajon a Lombhalmok címet valamilyen vizuális kép sugallta? 

 

gatja. A lassú elmúlás képe ez - az 
lőadásnak is ezt kell kifejezni. 

 

k 
füzet néhány darabjára gondolok (Suhogás, Kontrasztok, Szinkópák stb.) 

Vegyük például a Suhogást. 

fü

- A felfedezés örömével hat, amikor a zeneszerzés rejtelmeibe 
belátni nem képes hallgató előtt feltárul egy darab szétszórt h
b

- Többnyire nem, de azért előfordul. Például feldolgozok egy 
akusztikailag is szépen hangzó akkordmodellt. Az akkord kiválasztása 
tudatos. Ilyen például a Napfényben (VI. 1) című darab első akkordja. De 
itt az akkord variációi öntudatlanul hozták létre a darab hangzásvilágát. Az 
első akkord fényes tömbje szóródik szét a klaviatúrán - legkülönbözőbb 
regiszterekben jelenik meg. Egyébként nem volt semmi kiszámítottság. Az 
elképzelt hangzásélmény inspirált. A „fehér billentyűs”, klasszikus I-IV. 
rendre emlékeztető diatonikus lépéseket a másik kéz „fekete billentyűs” 
hangjai színezik, polírozzák. Hangzásvilágom tulajdonképpen diatonikus 
(nem csak itt, általában is: soha nem akartam atonális zenét írni), és ebben 
a rendszerbe szólnak bele a színező hangok. A figyelmes muzsikus 
csakhamar felfedezheti itt a siciliano ritmusban lefelé hajló, diatonikus 
melódia-szekvenciát. Példaként említeném még a Lombhalmok című 
darabot (III. 7). Itt egy csaknem állandó akkordsorozat, egy mondat-
modell jelenik meg. Ebben a műben viszont tudatosan cserélgettem az 
akkordok helyét. A transzformáció következtében egyszer fent, máskor 
lent szólalnak meg a harmóniát alkotó hango
h

- Igen, én pontos képet látok magam előtt. Levágott, hatalmas 
lombos ágak fekszenek a földön, az ágak egymás hegyén-hátán, a 
leveleket csendes szellő simo
e

- Még egy jellegzetes kottaképpel találkoztam a füzetekben. Nehéz 
olvasni - talán megvilágíthatná, hogyan egyszerűsítsük le. A harmadi

 
- 
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nánk még sok zenei tartalmat megragadó előadói 
tasítást, javaslatot. 

 

mi állapot hozta létre a művet, ugyanezen az úton kell elindulni 
z előadónak is. 

 
Ábrahám Mariann 

Itt a kottaképben együtt jelenik meg kétféle elem. A pergő áradás - 
vízszintes elem - harmóniává bomlik szét, foltosodni kezd, kialakul egy 
széles akusztikai tér - a függőleges elem. Magas és mély hangok együtt. 
Egyébként sok más darabban is megjelenik ez a kettősség (például Eltűnő 
nap, Kontrasztok stb.). Ezeken a helyeken rendkívül fontos szerepe van a 
pedálnak, annak, hogy milyen hangok egyesülnek fokozatosan 
harmóniává.Sorolhat
u

Remélhető, hogy a szerzővel való beszélgetés során felismerhettünk 
néhány kompozíciós vonást - ami a művek mélyebb megértését eredményezheti. A 
zeneszerzői és hangszeres technika felületi jegyeinek ismerete azonban csak a 
szellemi és manuális eszközök birtokbavételét segítheti. A polifon zenei 
gondolkodás, melynek öröksége annyira áthatja Soproni művészetét, megtalálta 
helyét ezekben a művekben is. A „nyugalom és mozgás” együttes, egyidejű 
jelenlétében kétféle zenei magatartás koncentráltsága tükröződik. Századunk 
nyelvére transzponált „polifon látni-hallani-mozogni tudást” kíván a fekete-fehér 
billentyűk együttes hangzásvilágának hiteles megszólaltatása. Ámde a szerző 
elképzelésében a címek hátterében árnyalt és érzelmekkel gazdagon átszőtt képek 
élnek. Még az apró, néhány ütemes darabokat is dinamikusan robbanó 
tetőpontok tagolják. Ennek a költészetnek világában a beethoveni szinkópák 
drámai erejének feszültsége és - végleges ellentétként - a felemelkedett harmónia 
nyugalmának csendje, szabadsága egyaránt megtalálható. Úgy hiszem, a 
„Jegyzetlapok” zeneszerzői gondolkodásmódja messze túlmutat a sorozat egyes 
darabjainak technikáján, és jellemző szerzője belső világára. A megismerés 
kulcsát megtalálni izgalmas feladat, a tudatosság és az intuíció egyaránt fontos. 
Ez a kétféle szelle
a
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Parlando: 1984/12, 1- 5 p. 
 

TECHNIKAI TANULMÁNYOK  III/1 
 

 
 

„A szellem tüze nélkül Róma sem Róma” - vallja Goethe. „A 
technikának a szellemből kell fakadnia” - vallja Liszt. „Természetes 
odaadás, szenvedély és türelem jellemző rá” - írja Lisztről 1832 telén 
Mme Boissier, aki részletesen beszámol leánya minden zongoraórájáról. 
Tőle tudjuk, hogy Liszt már ebben az időszakban tökéletesen 
megfogalmazta a technika kifejlesztésével kapcsolatos nézeteit. „Liszt 
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azon fáradozik”, olvassuk naplójában, „hogy tanítványaiba vésse egy 
olyan módszer alaptörvényeit, melynek helyességét ő már kipróbálta. Ez a 
módszer kérlelhetetlen fizikai kiképzésnek veti alá az ujjakat, hogy a 
leghátborzongatóbb gyakorlatokban is engedelmeskedjenek. Számára 
minden tevékenység alapja az, hogy erőnket maximálisan megfeszítve 
vessük alá magunkat az önmagunk által előírt törvényeknek.” A napló 
1832. március 6-i bejegyzéseiben pedig kísérteties pontossággal 
felismerjük az 1868. után papírra vetett Technikai Tanulmányok c. 
gyűjtemény részletes koncepcióját. 
 

Liszt úgy gondolta, hogy néhány hét alatt elkészül az anyaggal, a 
lejegyzés azonban hosszabb időt vett igénybe. A rendkívül pontos és 
gondos, aprólékos korrekciók, a gyakorlatok ujjrenddel való ellátása miatt 
a Tanulmány 1885-ben nyeri el végleges formáját, és csak röviddel Liszt 
halála után, 1886-ban jelenik meg. Schubert lipcsei kiadó 12 füzetben, 
német, angol, francia, spanyol címlapokkal hozza forgalomba Liszt művét. 
 

A gyűjtemény még egy kiadást él meg: 1901-ben M. Krause közli 
a gyakorlatokat rövidített változatban. Az eredetiből semmit sem hagy el, 
de pontosan a lényeget fedi el, amikor megnyirbálja Liszt előadói 
lendületét, jelekkel helyettesíti az ismétléseket és transzpozíciókat, csak 
vázolja a tennivalókat. Liszt művének tárgyi elemei ugyanis hasonlóak a 
XIX. század „légiónyi” ujjgyakorlatában leírtakhoz: itt is repetált hangok, 
skálák, akkordok, oktávok, futamok stb. találhatók. Páratlan zsenialitása 
éppen a gondolatok formába öntésében, nagyszerű arányokban való 
kifejtésében, nagyvonalú szárnyalásában nyilvánul meg - ebben tér el 
minden eddigi, pedagógiai célzatú gyűjteménytől. 
 

Liszt soha nem írt módszertani művet, bár tudjuk, hogy ifjú 
korában tervezte. A Technikai Tanulmányokban leírtakat saját 
zongorajátékának tökéletesítésére, önmaga számára fogalmazta meg. 
Paganini hegedűjátéka hozta lázba, és sarkallta hihetetlen intenzitásra. 
„Már két hete dolgoznak szellemem és ujjaim, mint két megszállott 
ördöngös: Homérosz, a Biblia, Platon, Locke, Byron, Hugo, Lamartine, 
Chateaubriand, Beethoven, Bach, Hummel, Mozart és Weber mind itt 
vannak körülöttem. Hevesen tanulmányozom őket, ezen felül 4-5 órát 
gyakorolok, terceket, szexteket, oktávokat, tremolókat, repetíciókat, 
cadenzákat stb. Ó, - ha csak meg nem bolondulok - művészt lelsz bennem, 
ha eljössz!” - írja 1832-ben, de ’46-ban már így ír: „elérkezik számomra a 
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pillanat, amikor fel kell törnöm virtuozitásom bábját, és szabad teret kell 
engednem gondolataimnak.” 
 

Tudjuk, hogy Liszt zongorázásának nem csak gyorsasága és 
technikai tökéletessége volt utolérhetetlen, fenomenális, hanem újfajta 
merészsége és poetikus kifejezőereje is. A technikai önképzés, a 
kérlelhetetlen fizikai kiképzés állomásait egymástól elhatárolt tennivalókra 
osztja, már húsz esztendős korában. Instrukcióit így foglalja össze 
naplójában Mme. Boissier: „… játsszunk oktávokat, törtoktávokat, 
alaphármasokat, négyes hangzatokat minden hangnemben, repetálva, 
hússzor, harmincszor, negyvenszer egymás után, gondosan megválasztott 
crescendóval és diminuendóval, a legfinomabb pianótól a legerősebb 
fortéig növelve a hangerőt. Majd játsszuk skálaként, a klaviatúra egyik 
végétől a másikig terjedően, 24 hangnemen keresztül, ötször, hatszor, 
hétszer, nyolcszor egymás után, unisono, terc- és szext-párhuzamban, 
emelkedő, majd csökkenő dinamikával, szép hangképzéssel, lehetőleg 
minden reggel. Ismételjük a gyakorlatokat akkordokban is, hogy a gyenge 
és ügyetlen ujjak ellenére minden hang azonos dinamikával szóljon… Ha 
a passzázsokban kellő jártasságra tettünk szert, többé semmilyen zenemű 
nem okoz majd technikai nehézséget.” 
 

Ilyen, és ehhez hasonló építőelemek azok, melyeket „több 
évtizedes pianista világkarrierje alatt végsőkig hevített, majd 
szisztematikusan leegyszerűsítve tett át technikai formulává”. A 
Beethoven-szimfóniák 1865-ben megjelent zongoraváltozata elé írt 
előszavában maga Liszt fogalmazza meg, mi munkájának vezérelve: 
 

„Elég haszontalan időtöltésnek tartanám munkámat, ha most az 
eddig szokásos szimfónia-átiratokban egy huszadik változatát adnám 
közre. De jól megoldott feladatnak tartom, ha sikerült a zongorára 
átültetnem Beethoven kompozícióját, nemcsak nagy vonalakban, hanem a 
részletek, a járulékos elemek sokasága tekintetében is, hiszen ezek oly 
lényeges mozzanatai az egész tökéletességének. Meg leszek elégedve, ha 
elvégeztem az értelmes nyomdász, a lelkiismeretes fordító feladatát, 
azokét, akik a betűvel együtt a mű lelkét is megragadják…” 
 

Ebben a szellemben összegzi az évtizedek alatt megérlelődött 
technikai építőelemeket is. Szándéka nyilvánvaló: nem a „huszadik” 
ujjgyakorlat-gyűjteményt akarja közreadni, hanem a gyűjteményt, 
tanulmány formájában.  
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Hatvan év körül jár, amikor ezzel kapcsolatos gondolatait is 
összegezni kívánja; zeneszerzői stílusa ekkor már alig-alig emlékeztet 
korai műveire. A rezignált hangú, újat kereső, előremutató harmóniavilág 
azonban nem érinti ezt a sorozatot. Liszt egész életében őszinte csodálója 
volt Bach és Beethoven művészetének. A Tanulmányok harmóniavilága a 
barokk és a bécsi klasszikus zene funkciórendjét alkalmazza, bár Liszt 
minden variánst végigjátszat kromatikus változatban is. Nincs még egy 
gyűjtemény, melynek módszere ilyen koncentrált lenne. Az 
alapgondolatok az egyszerűtől a bonyolultig fejlődnek, önmagukat 
megnövesztve kifelé terjeszkednek, mind nagyobb hangzó volumeneket 
átölelve, egyre poetikusabban kinyílva végül az egész klaviatúrát 
meghódítják. Liszt az anyag gazdagításával nehezíti az adott játékelemet. 
Zongorázásának hangzáseffektusai szimfonikus sokrétűséget tükröznek, 
ezért technikája is ennek az igénynek foglalata. 
 

A sorozatban mindig mindent leír, nem bízik az átlagmuzsikus 
kitartásában, figyelmének kellő rendezettségében, következetes elméleti 
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felkészültségében, nem bízik abban, hogy a játékos biztosan transzponál, 
azonos helyeken meg tudja ismételni a ritmikai variánsokat. Módszere a 
hangszeres megvalósításra koncentráltat, a tennivalók elméleti részén nem 
kell gondolkodni. Bámulatos, milyen finom, apró harmóniai, ritmikai és 
figurációs változtatásokkal fűszerezi, szövi át és köti össze a 
hangnemváltások pillanatát - ez külön tanulmányt érdemelne. A tengernyi 
hangtömegben ezek a parányi színfoltok űzik el a monotóniát, lendítik 
tovább a kívánt ismétléseket. Ha a leírt utat végigjárjuk, játék közben a 
technika kitisztul és megoldja önmagát. 
 

Liszt a kiadványhoz nem ír semmiféle instruktív magyarázatot. 
Úgy tűnik, nincs is rá szükség: negyvenévi formálás, csiszolás után vetette 
papírra. Minden technikai tennivaló megfogalmazásában tömören 
építkezik. Gyakorló muzsikus: egy-egy játékmód kromatikus, vagy a 
kvintkörön belüli ismétlése előtt gyakorlatot ad a kéz elhelyezkedésére, 
megkeresteti annak alapállását. A páros és páratlan metrikus lüktetés 
állandó váltakozásával az időtartam felosztásának két fő változatát 
rögzítteti. A mozgás folyamatosságát sugallják az ujjrendek, melyek éppen 
ezért központi fontosságúak. Az egyes játékformák (ujjak függetlenítése, 
akkord, oktáv, skála stb.) ökonomikus formai arányokban vezetik végig a 
játékost a gyakorlandó feladatokon. Ezzel egy csapásra magasrendű zenei 
megvalósítást kíván, ami a játszóapparátus fizikai kiképzését 
nagylélegzetű arányok megérzésével és megformálásával kapcsolja össze. 
E tennivalók - Liszt által előírt mennyiségű és minőségű - ismétlése, 
dinamikai íveltsége az ember egész szellemi és fizikai jelenlétét 
bekapcsolja. A Technikai Tanulmányok tehát nem a zongora 
játéktechnikai formuláinak paragrafusgyűjteménye, hanem a XIX. század 
nagy, virtuóz hangszeres hagyományának eszmei tartalmát képviselő 
hitvallás, tízparancsolat. Kései tanítványa, Frédéric Lamond szerint „a 
tisztán zongoratechnikai megvalósítás nemigen érdekelte. A puszta 
gyorsaságot, amelyet olyan sokra tart ma annyi zongorista, megvetette. 
Emlékszem egy zongoristára, aki Chopin Asz-dúr Polonézét nagyon 
ízlésesen adta elő. Amikor a híres balkéz oktávmenethez ért, Liszt 
félbeszakította, mondván: „Nem érdekel, milyen gyorsan tud oktávokat 
játszani. Amit hallani akarok, az a lengyel lovasság vágtája, mielőtt erőt 
gyújt, és szétveri az ellenséget.” 
 

Századunk elején a zongorázás gépies, technicista szelleme 
vakvágányra vitte a Liszt-i koncepciót, mert elképzeléséből kiemelte a 
technikai elemet, és szellemi, érzelmi jelenlét nélküli üres, mechanikus 
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ismételgetéssé tette. Néhány évtizeddel később ennek ellenhatásaként 
született meg a zene mélyebb megfigyelésének, a tartalom előtérbe 
helyezésének igénye. Ismerjük az eredményt: szintén csak félmegoldást 
hozott a hangszerjáték terén. 
 

A XXI. század felé haladva világossá válik Liszt koncepciójának 
minden eddigit elhomályosító zsenialitása. Egyre inkább kiábrándulunk a 
nemzetközi versenyek technikai csúcsteljesítményének rekordjaiból, 
valamint a másik végletből, a zenét értő, de eszközökkel nem rendelkező 
interpretációkból. „Szellemem és ujjaim, mint két megszállott 
ördöngös…” - -írta Liszt, és ez a Technikai Tanulmányok instruktív 
útravalója. 
 

M. Krause írja a kiadásában megjelent Liszt-féle Tanulmányok 
előszavában: „Ha egy pillantást vetünk más szerzők technikai 
gyakorlatainak különböző kiadásaira, iszonyatos egyhangúsággal megírt 
ritmikai kombinációk sorozata néz vissza ránk.” Találó megállapítás, 
jószerével minden, 1901-ig megjelent gyűjteményre érvényes. 
 

Liszt szellemét képviseli és fejleszti tovább a francia pianista, 
Cortot 1928-ban megjelent ujjgyakorlat-gyűjteménye (Cortot: Principes 
Rationnels de la Technique Pianistaque) - Liszt műve azonban nagyobb 
szabású. Cortot fiziológiai szempontok alapján veszi sorra a 
játszóapparátust, speciális gyakorlatokat adva az ujjaknak, a 
hüvelykujjnak, a csuklónak; percnyi pontossággal hónapokra megtervezi a 
munka folyamatát, a feladatok nehézségét elsősorban szellemi úton növeli. 
Gondos, hosszú szövegekkel átszőtt kottaképei - úgy tűnik - mindenekelőtt 
a magasrendű intellektuális teljesítményt kérik számon. 
 

Ugyancsak Liszt koncepcióját fejleszti tovább a nálunk kevésbé, 
de Amerikában annál jobban ismert gyűjtemény (1902.), melynek szerzője 
R. Joseffy, (Joseffy: School of Advanced Piano Playing) Liszt volt 
tanítványa. (A neves Schirmer kiadóvállalat ma is előszerettel ismétli 
Joseffy Liszt- és Chopin-kiadásait.) 
 

A Technikai Tanulmányok mostani magyar kiadása egyedülálló: 
elsőként közli a teljes művet. Az 1886-os és az 1901-es kiadás csak az első 
két füzet anyagát jelentethette meg: a harmadiké - úgy tűnt - elveszett. A 
kottában közreadott bevezetés részletesen ismerteti a harmadik füzetben 
található „12 nagy etűd” előkerülésének körülményeit. A weimari Goethe- 
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und Schiller-Archiv-nak 1975-ben került birtokába az eddig elveszettnek 
hitt sorozat. Az előkerült kéziratlapok »12 máig ismeretlen és kiadatlan 
gyakorlatot tartalmaznak, amelyek a „nagy” jelzőt is méltán viselhetik. 
Liszt bennük zongoraműveinek addig szinte csak saját maga által 
legyőzhető nehézségeire (néhol szinte elérhetetlennek tűnő ugrások, egy 
kéz által átfoghatatlanul nagy ambitusú akkordok és felbontásaik stb.) ad 
gyakorlási módot.« 
 

Mindezen túl az új kiadás azért is jelentős, mert a Liszt Technikai 
Tanulmányai már évtizedek óta hozzáférhetetlenek voltak. 
 

A közreadás az ősszöveget (Urtext) közli, az autográf és a 
Schuberth-féle első kiadás nyomán. A kötetekre és füzetekre való osztás a 
Schuberth-kiadást követi. A közreadó a kottaszöveg hiányosságait - 
csupán a legszükségesebb esetekben egészítette ki. E kiegészítések 
minden esetben analógiák alapján történtek, és a kottában 
megkülönböztetett írásmóddal szerepelnek. A gyakorlatok 
ütemszámokkal, sorszámokkal, a III. kötetben címekkel való ellátása 
ugyancsak közreadói hozzátétel: Ezeket, valamint a kottaszöveggel 
kapcsolatos fontosabb tudnivalókat a kötetek végén található kritikai 
jegyzetek tartalmazzák. A német, angol és magyar nyelvű előszó, valamint 
a források ismertetése mindhárom kötetben megtalálható. A teljes anyag 
gyors áttekintését mindhárom kötet elején található kottás tartalomjegyzék 
teszi lehetővé. 
 

A kiadvány grafikája levegős, jól olvasható, a kottakép méltó a mű 
szelleméhez. 1984 januárjában, a Frankfurtban megrendezett nemzetközi 
könyvkiállításon és vásáron méltán aratott átütő sikert. 

 
(folytatjuk) 

 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1985/1, 22-28 p. 
 

TECHNIKAI  TANULMÁNYOK    III/2 
 
 

 
 

A Zeneműkiadó kiadványát Mező Imre adta közre. 
 

LISZT TANÁR ÚR 
 

 „… Virtuóz volt, a zongora mestere, a legnagyobb.” „Thalberg az 
első, Liszt az egyetlen”, mondták róla. És talán ennél is több; talán, 
hangszerre való tekintet nélkül, az előadó-művészet legnagyobb teremtő 
zsenije. Bizonyos, hogy a zongoraművészet Liszt után gyökeresen más 
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lett, mint amilyen előtte volt, és így játékának nyomai valamilyen módon 
tovább élnek minden későbbi, minden mai művészi gyakorlatban… 

 

 
 

„Pedagógus volt kora ifjúságától… Ám hol van az emberi 
varázsnak, a gazdag emberségnek az a személyes hatása, amely tanító 
munkáját példátlanná tette?...” 
 

László Zsigmond: Liszt Ferenc élete képekben és 
dokumentumokban c. könyvéből idézve e sorokat egyenes út vezet Mme 
Boissier naplójához. Ha ezt a kis könyvecskét olvassuk, „az előadó-
művészet legnagyobb teremtő zsenijének és emberi, tanári varázsának” 
közvetlen közelébe kerülhetünk. Felvillantja előttünk az ifjú Liszt 
eszmevilágát; szenvedélyes, megalkuvást nem tűrő lénye, munkája 
példává válhat. 
 

Liszt 1831/32 telén tanította Mme Boissier leányát, Valerie-t. A 
húszesztendős fiatalember nem akarta túlzottan lekötni magát tanítással. 
Idejét inkább saját technikájának tökéletesítésére tartalékolta. 
 

 50 



„… azt mondta, hogy már sok tanítványt visszautasított; szereti a 
szabadságát, és halaszthatatlan tennivalói vannak. Hertzhez, Bertinihez, 
Kalkbrennerhez küldött bennünket, mondván, hogy ők sokkal 
alkalmasabbak erre a feladatra; ő maga is elismeréssel adózik az urak 
képességeinek. Mi azonban azt mondtuk, hogy minket az ő tanácsai 
érdekelnek… Valerie a zongorához ült, eljátszotta néhány etűdömet, 
valamint Hummel zongoraversenyét. Liszt figyelmesen és elégedetten 
hallgatta… tehetségesnek találta… és hajlandó volt tanítványául fogadni.” 
 

Mme Boissier az első néhány óra után elbűvölten fogott tollat, 
hogy naplószerűen megörökítse Liszt személyéről, mágikus erejű 
zongorázásáról szerzett benyomásait, a gyakorlásra vonatkozó 
utasításokat. Rendkívül jó megfigyelő, érzékeny ember volt. Muzsikusként 
figyelt, hiszen maga is komponált (Liszt is látta és játszotta darabjait). 
Liszt kitűntette azzal, hogy az órákon megosztotta vele az irodalomról, 
filozófiáról, tudományról, művészetről alkotott gondolatait, és ezáltal 
szellemi életének részesévé tette. Mme Boissier naplója 1928-ban 
Párizsban jelent meg, majd Liszt unokája, Daniela Thode v. Bülow adta 
ki, 1930-ban „Franz Liszt als Lehrer (Tagebuchblätter von Auguste 
Boissier)” címmel. A válogatás ez utóbbi kiadásból készült. 
 

„Liszt két és fél óra hosszat játszott elő nekünk…” jegyzi fel 
lelkesen Mme Boissier az óra után. 
 

„Ma hosszan filozofált a művészetről; milyen sokat tanulhat az 
ember, ha vele beszélget!” 
 

„Csodálatos volt a mai óra, Liszt teljes zsenialitásában tündökölt; 
ragyogó szellem, csupa ihlet és intellektus…” 
 

„Ma rossz kedve volt ujjrendekkel akadékoskodott… az egész óra 
legfeljebb tízpercnyit ért… Az udvarias külső mögött vulkán tombol.” 
 

„Kessler oktáv-etűdjét Dante »Poklához« hasonlította - és a 
hasonlat jogos.”  
 

„Tanítás közben a legcsekélyebb apróság sem kerüli el figyelmét; a 
legapróbb előadási jellel is foglalkozik, gondja van minden hangra, 
minden basszusra, amit külön is tanulmányoztat.” 
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„Mielőtt Valerie játszani kezdett volna, Liszt felolvasta Victor 
Hugo Jennyhez írt ódáját. Úgy akarta megéreztetni a darab szellemét, 
hogy leírta, milyen rokonságban van a költészettel.” 
 

„Chateaubriand-t olvasott fel… éspedig csodálatosan: ugyanúgy 
beszél, hangsúlyoz, mint ahogy zongorázik.” 
 

„Bárcsak meg tudnám jegyezni minden találó mondását, ötletét, 
eredeti gondolatát… olyan világos, merész, erőteljes és igaz.” 
 

Aligha véletlen, hogy a feljegyzésekben emellett szinte óráról 
órára, ostinato-makacssággal ismétlődnek bizonyos gondolatok, alapelvek, 
technikai kérdések és tanácsok: ezekben az években születtek a Technikai 
Tanulmányok negyvenesztendővel később lejegyzett, kikristályosodott 
formába öntött, remekműként ránk hagyott fejezetei. 
 

„Liszt felvázolta nekünk egész rendszerét… A zene minden 
vonala, összefüggése bizonyos alapvető formulákra redukálható, 
melyekből valamennyi kombináció levezethető… ezek mindenhez kulcsot 
adnak. 
 

Ezeket a formulákat - passzázsokat - négy nagy csoportra osztja: 
 

• oktávok (egyszerű, tört oktávok, négyes hangzatok)… 
• tremolók (egy hangon, akkordban és trillában)… 
• kettősfogások (tercek, sextek)… 
• skálák… 

 
Liszt a gyakorlás módját is előírja: „A passzázsokat lehetőleg 

reggel gyakoroljuk. Az oktávra fordítsuk a legtöbb időt…” 
 

„Ahhoz, hogy valóban megtanuljuk az oktávokat, rengeteget kell 
őket gyakorolnunk… a csukló bekapcsolásával, lágyan eső kézzel, 
szélesen helyezzük le… először azonos hangon, nagyon lassan… 
energikusan megütve, a kezet mindegyik oktáv után szabadon emeljük 
fel…, és ha ily módon hajlékonyságra tett szert, a végsőkig gyorsítsuk fel, 
fortissimóban. Gyakoroljuk repetálva, egy oktáv terjedelemben, húsz-
negyvenszer egymás után, gondosan felépített crescendóval, a 
legfinomabb pianótól a legerősebb fortéig felfokozva, majd vissza, 
diminuendóval… azután skálaként - kettősfogásban és akkordban is - 
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végig mind a 24 hangnemen, szép hangképzéssel… A moduláció-láncokat 
könnyedén mozgó kézzel játsszuk, ne tűrjük a legcsekélyebb merevséget 
sem. Ne hajoljunk görnyedve a zongora fölé, hogy a fortet elérjük. Inkább 
kevesebbet vegyünk egyszerre, nehogy lemerevedjen a játék… Ha 
gördülékenyen játsszuk, később, a zenedarabokban a legmeglepőbb 
oktávmenetek sem jelentenek majd nehézséget…” 
 

„A tremolókat is a pianótól a fortissimóig erősítve játsszuk; 
minden ujj legyen független, szabadon és magasra emelve billentsen*, 
erőteljesen üssön. A legügyetlenebb negyedikkel gyakoroljunk legtöbbet, 
és a természettől fogva leggyengébb ötödikkel… Sohase felejtsük, hogy 
ne ujjheggyel, hanem ujjpárnával billentsünk, vagyis a kéz lazán nyújtva 
legyen… ily módon nagyobb mozgékonyságra tesz szert.” 
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Trillák és hármas hangzatok - alapformulák - két egymástól teljesen 
különböző karakterű zongoraműben 

 
„Kezdetben ne játsszuk túl gyorsan a skálákat; ha a szükséges 

fizikai erő nélkül gyakoroljuk, rossz szokásokat vehetünk fel… a kisszerű, 
kibökött vagy elkapkodott hangoknak semmi értelme.” 
 

„Mindenekelőtt ujjainkat kell kiképeznünk. A zongorajáték 
nehézségeit csak akkor győzhetjük le, ha az ujjak tökéletesen függetlenek, 
hajlékonyak és erősek. Az ujjak kiképzését ne keverjük más dolgok 
gyakorlásával. Függetlenítésüket gyakoroljuk az »örökkévalóságig«.” 
 

Liszt „tökéletesen egyenletes hangokat kíván: erre igen nagy súlyt 
helyez, és finom hallásával azonnal felfedezi a legapróbb egyenetlenséget 
is.” 
 

„Olyan finom árnyalásokat kér, a kifejezés olyan fokú igazságát, 
hogy a zenedarab közös analizálása iszonyatos türelempróba. Úgyszólván 
sohasem elégedett. Egy-egy részt tízszer is el kell kezdeni, amíg az ember 
közelebb jut az ő elképzeléséhez. Egyébként ugyanilyen elégedetlen 
önmagával is. Gyakran kétségbeesetten ugrik fel a zongorától, mert nem 
tudja tökéletesen megvalósítani elképzelt ideálját.” 
 

„A gyakorlatok kivitelezésénél mélyedjünk el azok árnyalásában. 
Végtelenül lágy, könnyed pianóval kezdjük, majd nagy kontraszttal 
ragyogó fortissimót játsszunk…” 
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 „Gyakorolja így: 
 

 
 

Találjon ki más árnyalásokat… új kombinációkat…, ha még a 
harmonizálással is foglalkozik, tanulmányozza a modulációkat… az 
etűdjeit minden lehetséges hangnemben végigjátssza, akkor birtokolni 
fogja a művészet alapjait, és mindenre képes lesz…” 
 

„Soha ne gyakoroljon mechanikusan, mindig a lelke kifejezését 
keresse! Arra törekedjék, hogy mindazok az árnyalások, melyek a 
muzsikus igazi palettáját alkotják, tökéletesen, megszokott dologként 
legyenek a kezében, és az adott pillanatban, amikor fel akarja használni, 
megvalósításuk ne kerüljön külön fáradságba.” 
 

„Liszt nem tartja helyesnek, ha valaki véres verítékkel dolgoz ki 
egy darabot. A művek szellemét kell megragadni. Ehhez azonban egyrészt 
a passzázsokat kell gyakorolni, másrészt sokat kell lapról játszani.” 
 

„Amikor Liszt lapról játszik, összefüggésében látja a vonalakat, 
nem ütemről ütemre halad. Tény, hogy egyetlen hangot sem téveszt.” 
 

„Ha a kéz és a szem együtt begyakorolt minden lehetséges 
kapcsolatot, akkor nyilvánvaló, hogy könnyedén és akadálytalanul 
olvasunk lapról.” 
 

(Talán ezért tartotta Liszt még negyven évvel később, 
hatvanesztendős korában is fontosnak, hogy minden gyakorlatot minden 
hangnemben lejegyezzen.) 
 

„…kérte Valerie-t, hogy egy évig, vagy még tovább, megszakítás 
nélkül csak a passzázsokkal foglalkozzon, mert ez teljes sikerre visz…. a 
hatás csodálatos… a siker titka a fáradhatatlan munka, az állandó 
gyakorlás… naponta legalább két órát szánjunk a kéz gimnasztikájára.” 
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 „Legyen türelme önmagához” mondta Liszt Valerie-nek, „mindent 
tönkretesz, ha túl gyorsan akar előrejutni. Nyugodtan helyezze rá lábát 
minden lépcsőfokra, hogy biztonsággal emelkedjék a magasba. A 
természet is lassan dolgozik - kövesse példáját. Bölcsen irányított 
fáradozásait siker koronázza, ám ha túl gyorsan akar elérni mindent, nem 
jut célhoz.” 
 

„Liszt sokféleképpen zongorázik, de játéka soha nem merev vagy 
száraz. Ezt a két hibát gyűlöli Liszt úr!... Még féktelenül energikus 
fortissimói sem kemények vagy szárazak… A test játék közben legyen 
egyenes, a fej inkább hátra dőljön, mintsem előre. Ebben nem tűr 
ellentmondást… Gyűlöl mindent, ami merev, művi. Szép hangokat akar 
hallani, szabad, könnyed, természetes előadásmódot kér.” 
 

„Liszt, ha új darabbal kezd foglalkozni, alaposan átgondolja, 
tanulmányozza. Négyszer-ötször átjátssza, lassan. Először csak a hangokat 
olvassa le… semmit nem vesz el, nem tesz hozzá. Másodszorra a lehető 
legpontosabban megfigyeli a tagolást, a szüneteket, a hangok értékét. 
Harmadszorra megfigyeli a fortékat, pianókat, crescendókat, sforzatókat, 
egyszóval minden kiírt árnyalást, és eldönti, mit akar hozzátenni, mivel a 
komponisták gyakran csak hozzávetőlegesen látják el darabjaikat előadási 
jelekkel. Ez a munka kissé hosszadalmas és nehéz… Negyedszerre a 
basszust és a felső szólamot tanulmányozza, hogy a figurációkban 
felfedezze a dallamot… majd jelentőségteljessé teszi azt, és háttérbe 
szorítja a kísérő hangokat… az akkordfelbontásokban és ehhez 
hasonlókban is a dallamosságot keresi és szabadon játssza… az éneklést 
hangsúlyozza hajlékony, puha ujjakkal… anélkül, hogy a hangokat 
szétszaggatná vagy összezúgatná.” 
 

„Ötödszörre a darab tempójával foglalkozik… alaposan 
megvizsgálja, mit fejeznek ki az egyes frázisok, és ha szükséges, 
meggyorsítja vagy lelassítja - de csak akkor, ha a zene ezt megengedi; 
bizonyos klasszikus darabokban, például fúgákban soha nem tesz ilyet.” 
 

„Csak azután kezdi el tanulni a darabot, ha már ily módon alaposan 
áttanulmányozta.” 

 
„Ha valamilyen nehéz helyre bukkan, kielemzi, és minden 

hangnemben kigyakorolja.” 
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„Amit Liszt tanulmány tárgyaivá tesz, annak a gyökeréig hatol. 
Bármihez nyúl, az a zseni jegyét viseli magán… Szelleme feltűnően jól 
organizált… koncentráltsága egészen rendkívülinek tűnik, nem csak a 
zenében - máskülönben is… ritka intellektuális képességei vannak, ismeri 
saját erőit, szívesen tanul és óriási léptekkel halad a jó irányba, miután 
megtalálta a helyes utat… Mondhatom, a vele való beszélgetés már most 
is tartalmasabb, mint jó néhány tanultabb ember társalgása. Végtelenül 
mély érzésű, és mélyenszántó gondolatai vannak; különösen feltűnő egy 
húszéves fiatalembernél, hogy szavai kiegyensúlyozottak és 
lényegretörők, nincs közöttük egyetlen véletlenül odavetett sem, mint 
ahogy azt a legtöbb embernél tapasztaljuk.” 
 

„Az irodalomról tűzzel és kifinomult gráciával beszél. Minden 
alkalommal egy sereg olvasott dologra hivatkozik: sokat olvasott, jól 
olvasott, és mindent elraktározott. Teljesen mindegy, hogy zenéről vagy 
irodalomról beszél.” 
 

„Mesélte, hogy hosszú időn keresztül csak terméketlenül átlapozta 
a könyveket, de most már másként olvas. Ami megnyeri tetszését, azt 
többször is elolvassa, összehasonlítja a különböző műveiket. Úgy hiszi, 
hogy ez végül hasznára válik majd.” 
 

„Mindemellett meggyőződése, hogy nem elég képzett, és 
elhatározta, hogy iszonyatosan sokat fog dolgozni. Már évek óta sokat 
zongorázott, mesélte, koncerteken csillogott, csodának tartotta saját magát, 
míg egy szép napon rádöbbent, hogy meglevő felkészültségével nem tudja 
kifejezni a benne lakozó érzéseket. Leszámolt az addigiakkal, pontról 
pontra megvizsgált mindent, és úgy találta, hogy sem oktávot, sem 
akkordot, sem trillát nem tud játszani. Ettől kezdve újra skálázni kezdett, 
és teljesen megváltoztatta billentését… minden merevséget száműzött 
játékából. Azt akarja, hogy a kifejezés igazi mély érzéseken és teljes 
természetességen nyugodjon.” 
 

„Természetes odaadás és szenvedély - ez a vezérelve. Előadása 
soha nem keresett vagy felületes, hanem büszke, független, tüzes lelkének 
visszatükröződése.” 
 

„Az oktávmeneteket csodálatos könnyedséggel játssza, trillái 
gyöngyözőek, a tercek és sextek tökéletesen kiegyenlítettek, billentésének 
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kimondhatatlan varázsa van, virtuozitása elképzelhetetlen és határtalan… 
játékának eleganciája a nehézségekkel megkétszereződik…” 
 

„Tüzes, fiatalos, magával ragadó zenélésének hihetetlen hatása 
van. Más világba emel fel bennünket. Lehet, hogy negyvenéves korában 
ügyesebb lesz, de többé már nem fog így játszani. Bizonyára józanabb 
lesz, és fantáziával teli viharos ideáljai elhalványulnak. Már most sokat 
tervez, tépelődik…” 
 

Érdemes lenne még sok értékes gondolatot idézni ebből a kis 
könyvecskéből. Mme Boissier feljegyzései hitelt érdemlőek. Liszt még 
több évtized múltán is őrizte a barátságot a családdal. 

 
 

Ábrahám Mariann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Liszt utasítása a kéz „gimnasztikájára”, az ujjak képzésére, és nem mindenfajta zenemű 
megszólaltatására érvényes billentésmódra vonatkozik. 
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Parlando: 1985/2, 19-26 p. 
 
 

TECHNIKAI  TANULMÁNYOK   III/3 
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Technikai Tanulmányok, a gyakorlatban 
 

A Technikai Tanulmányok minden egyes gyakorlatának célja az 
adott játékforma tökéletessé csiszolása. Eredményes, célravezető 
gyakorlásuk azonban elképzelhetetlen felépítésük tanulmányozása nélkül. 
Ha megértettük az elvet, a rendszert, melyben Liszt építkezett, ha 
megláttuk a részletes tennivalók mögött a formát is, akkor válik igazán 
hasznossá a velük való munlálkodás. 
 

A Tanulmányok - Liszt 1975-ben előkerült kéziratának birtokában 
(lásd a kiadás előszavát) - három kötetben jelentek meg. A kötetek 
füzetekre tagolódnak, melyek sorszámmal ellátott gyakorlatokat 
tartalmaznak. 
 

Az első kötet első négy füzete 1.) a kéz hangszerjátékra való 
általános felkészítését és a 2.) a skálajáték elsajátítását tűzi ki célul. 
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Vizsgálódásunk e négy füzet alapján Liszt szerkesztési módszeréhez 
próbál közelebb vinni, és az egyes fejezetek gyakorlásával kapcsolatban az 
eddigi tapasztalatok alapján néhány gondolatot ébreszteni. 
 
Az 1. füzet 
 

Az 1-es gyakorlatának feladata az ujjak erősítése, függetlenítése 
nyugvó kéztartás mellett. A 2-es, 3-as, 4-es gyakorlat 
(Akkordtanulmányok) a zongorajáték másik legfontosabb elemét, az egész 
kéz egységként való összefogottságának megtartását gyakoroltatja, 
miközben feladat az állandó helyváltoztatás és új harmónia 
megszólaltatása. Liszt a technikai képzésében is „mindennek gyökeréig 
visszamegy”. 
 

Szerinte a virtuóz technika alapfeltétele az ujjak játékbeli 
sokoldalú használhatóságának tökéletesítése. Ezért, már fiatal korában is 
ezt a stúdiumot helyezte mindenek elé. Ismeretes, hogy technikájának 
egyik legcsodálatraméltóbb jellemvonása éppen e g y  kezének polifon 
képzettsége volt. „Minden ujjának saját lelke” képessé tette arra, hogy 
egyazon kézzel egyidejűleg tremolózzon és dallamot játsszon. Korabeli 
feljegyzésekből tudjuk, előfordult, hogy a hallgatóság köré sereglett és 
kereste, hol van a hatodik ujja, olyan hihetetlen hatásokra volt képes 
játéka.) 
 

Liszt ez időben előszeretettel tanulmányozta Clementi etűdjeit. 
Különösen sokat játszotta és tanította is a „Gradus ad Parnassum” című 
sorozat 22-es darabját. Ez az etűd alkalmat ad az egyes ujjak működésének 
alapos megfigyelésére. Így ír róla Boissier:”… rendkívül fontosnak tartja, 
naponként gyakorolja, nem az egészet, hanem úgy, hogy a legnehezebb 
helyeknél és az ügyetlen ujjaknál hosszasan elidőzik… szeme előtt ideális 
megoldás lebeg, azt alkarja elérni, a körülbelülivel nem elégszik meg…” 
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Liszt tudta, hogy az ujjak függetlenítésének gyakorlása egyhangú, unalmas 
feladat, az izmok és a figyelem hamar kifárad, ezért zenei tennivalók 
tömegével látja el a munkát. Negyven oldalon keresztül, egyre nehezedő 
kombinációkkal teszi próbára a játékos aktivitását, állóképességét. A 
megkomponált zenei feladatok, úgymint: 
 

a) állandó hangnemi változtatás, kvintkörben haladva, 
b) ritmikai változtatások, melyek minden ujj számára szabályosan 

ismétlődnek (szinkópa, nyújtott ritmus, triola), 
c) metrikai változtatás (azonos motívum 4/4, 3/4, 6/8-ban lejegyezve, 

ezáltal a motívum zenei súlyai máshová kerülnek), 
d) billentésbeli variáltság (staccato és legato állandó cseréje), 
e) előírt dinamikai formálás (pp-ff-pp), és a 
f) frazírozás különböző volta, bőven adnak lehetőséget a figyelmes 

munkára. 
 

Nyilvánvaló, hogy ha a gyakorlatot rosszul játsszuk, nagyon fárasztó. 
Azért is nehéz, mert statikus, ott már könnyebb, ahol az álló hangokból kis 
motívum lesz, mert karral térben kimozdulhatunk. Még a technikailag jó 
kivitelezés közben is hamar merevszik a kéz, ha az ujj közti izmok 
gyengék, nem elég képzettek. De ha a tartott hangokat nyomjuk, hallás és 
izomérzésbeli figyelem nélkül játsszuk, ujjainkkal csak mechanikusan 
emelgetve ütögetünk, a kéz még inkább befeszül, és a gyakorlat inkább 
árt! 
 

A tartott hangoknál a billentyű nyomása lemerevíti az egész kézfejet, 
és ily módon lehetetlenné válik az aktívan működő ujjaik rugalmas ütése 
is. Ezért a tartott hangokat csak lágyan érintsük, de ottmaradásuk 
mindvégig figyelmes legyen. (Kezdő autóvezető is - hibásan - a volánt 
szorítja!) Az ujjaik különválasztani tudása szellemi ténykedés is, sokszor 
valóságos hipnotizáló koncentráltságot kíván, hogy bizonyos billentyű 
adta helyzetben, lazán tartott hangok mellett billenteni tudjunk. Ez a 
gyakorlat a kéz és fej ügyességének próbája. 
 

Jól játszva, lüktető ritmikával, koncentráltan összefogott kézzel (egy 
ujj is ugyanúgy „fog”, mint az egész kéz) a ritmusképleteket egységben 
tartva viszont alkalmunk nyílik a kar, a kéz és az egész test összefüggő 
egészként való megérzésére. A Liszt által alkalmazott ritmikus építkezés 
pedig egyenesen sugallja a dinamikai fokozást, műveiben is sokszor teszi 
hasonló ritmikával intenzívebbé a zenei kifejezést. 
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(Sonetto 104 del Petrarca) 
 

 
 

A 2-3-4-es gyakorlatok játéka közben megfigyelhetjük, tud-e a kéz 
fogni, képesek-e az ujjak és a kéz - a kettes gyakorlatban például 140 
egymás után következő változatban(!) - harmonikusan áthangolódni, az új 
akkordot megfogni, és helyét a hangszeren beérezni. Az ujjrendek a 
mozgás folyamatosságát szolgálják, ezért betartásuk kötelező. 
 

A feladat annyira egyszerű, hogy a játékmódra lehet figyelni. A 
játék elgépiesedését itt is a hangnemváltások és a ritmikus változtatások 
akadályozzák meg. De könnyen előfordul, hogy az akkordokat egymástól 
elszigetelve, nyolcadonként ritmizálva és alkarból kalapáltan szólaltatjuk 
meg, méghozzá teljesen beszorított kézfejjel. (Legbiztosabb jele a csak 
vizuális olvasásnak!). Csak az segít, ha a fül itt is fáradhatatlanul figyel. A 
megoldás csak akkor jó, ha a két ütem egységként való időélményét 
megérezzük, és ennek eljátszásához szükséges mozdulatot anticipálva 
szólalnak meg az egyes akkordok, folyamatosan. Az akkordok közötti 
időtartamot arányosan, kapkodásmentesen kell kitölteni. A kéz egyik 
fogásról a másikra rugalmasan álljon át, vállból kiinduló mozdulattal, és a 
csukló is segítsen az akkord hangszeren való elhelyezésében. 
Dinamikailag is boltívben építkezzünk, ezt Liszt állandóan hangsúlyozza. 
A gyakorlatokban a dinamika elsősorban fizikai értelemben vett forte és 
piano képzésének technikáját jelenti, nem pedig érzelmi eszpresszivitást, 
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tehát bizonyos plusz erő hozzáadni és elvenni tudását (hasonlattal élve: 
egy dombra való fel- és lefutás érzése értelmében). Liszt itt csak ötleteket 
dob fel, zenei mozaikokat, tehát nem tartalmi töltésű kifejezésre van 
szükség, sokkal inkább könnyedségre, szellemi és fizikai téren egyaránt 
arra a lehetőségre, amivel fölényes játékra, gyorsaságra tehetünk szert. 
 

Elméleti jártasságot feltételez a hangnemváltások sorozata. Ha  
„a fej leáll, a technika is beszorul” - ez azonnal nyilvánvalóvá válik. 
 
A II. füzet 
 

5-12-ig tartó gyakorlatai előtanulmányokat tartalmaznak a dúr és 
moll skálákhoz. Az itt kidolgozott „alapelemek” skálában való 
alkalmazására újabb tíz gyakorlatot ír Liszt. Ezeket a III. és IV. füzet 
tartalmazza. 
 

Liszt a Technikai Tanulmányokban „MŰ”-vet komponál, szerves 
egészet. Többek között erre mutat a kvintkörben való építkezés rendje is. 
A dúr, a moll és a kromatika Liszt feldolgozásában azonos fontosságú 
szerepet kap. A kromatika mindig betetőzi a dúr-mollban már kidolgozott 
változatokat, és mint legnehezebb variáns kapcsolódik az előzményekhez. 
A hangnemek fel- és lefelé menő kvintkörben váltják egymást, 
következetes rendben. 
 

Dúr- párhuzamos moll: a kvintkör lefelé indul a gyakorlatban. Dúr- 
azonos alapú moll: a kvintkör felfelé indul a gyakorlatban. A kétféle 
változat szisztematikusan cserélődik. 
 
 
1. C-a, F-d, B-g stb.    2. C-c, G-g, D-d stb. 
3.      4. 
5.      6.7.8. 
9.      12. 
13.      14. 
15. 
10. 11. kromatikus felfelé haladás (C-c, Cisz-cisz, D-d stb. 16-20-ig 
kromatikus skálák és gyakorlatok 
21. kromatikus felfelé haladás (C-c, Cisz-cisz, D-d stb.) 
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Az ötös gyakorlat párja a 6., 7., 8. Itt csak látszatra szűnik meg a 
fel-le kvintkör váltakozása. Az ötös ugyanis 24-szr indítja lentről az összes 
dúr és mollt, a hatos csak 12-szer (mert a moll skálák kimaradnak), a hetes 
és a nyolcas már visszafordulásnál hangnemet vált, így csak 6-szor indít 
lentről. 24 = 12+6+6. Így áll elő a Liszt által megtervezett gyönyörű 
arányosság, a játszandó feladat állandóan rövidül, frissül, nem válik 
monotonná. 
 

Ugyanilyen logikusan gazdálkodik az ujjrendi elosztással is. Az 
ötös gyakorlat hangpárokban halad, 6X4 változatra osztódik az ujjazat 
tagolódása, azaz 1-2, 2-3, 3-4, 4-5-ös összefüggésben halladunk a skála 
körpályáján fel és le. 
 

A hatos hámanként halad, 4X3 fajta ujjrendi változatban (1-2-3, 2-
3-4, 3-4-5) játsszunk, a hetes 3X2 féle, a nyolcas 1-2-3-4-5 sorozata 
természetesen mindig azonosan halad. 
 

Az előtanulmányokat könnyű rosszul játszani. Ha ugyanis a formát 
nem látjuk át, botladozó tévelygés a játék, s ha a kezek nincsenek 
tökéletesen rajta az adott pozíción (a párhuzamos mozgás nem marad 
sínen) és megszűnik a billentés aktivitása, csak döcögve és bizonytalanul 
haladunk. (Megjegyzendő, hogy a pozíción maradás külön kézzel is nehéz, 
mert a túlságosan aprólékos egyenletes tagolódás többszöri ismétlés után 
türelmetlenné tesz!) Ne csak hangpárokat lássunk magunk előtt, az új 
hangnemeik indulásánál a mozdulat lendületét az egész ívre tartalékoljuk. 
 

Mindenki tudja, közhely, hogy az összefoglaló mozgások ugyanazt 
a szerepet töltik be, mint az éneklés esetében a légzés. Az így tagolt zenei 
egységek „egészét” az adott zene ritmusa, mint „rész” tölti ki. A kart 
ugyanis az ujjaknak kell „odavinni”, és ha csak a tudat, a szándék, akarat, 
és nem a hangszeren való részletes „beérzés” irányít, a kar magától megy. 
Ez a technika egyfajta rendezetlenségét eredményezi, rendezetlenséget a 
játékos, a zene és a hangszer között. 
 

Liszt tanulmányaiban azonban a legelemibb részfeladatok is 
megkomponált formát öltenek, nem ujjgyakorlatok (hasonlítsuk össze az 
általánosan ismert Hanon, Dohnányi ujjgyakorlat-gyűjteménnyel). A 
Technikai Tanulmányok a „mechanikus zongorajáték” javítását tűzi ki 
célul. A mechanikusság egyik fajtája az érzelmi sekélyesség mellett az is, 
ha szerkezetileg, formailag nem tudjuk, mit játszunk. Nem szükséges 
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kiszámolni, mi meddig tart, a számolás csak mankó, annál szükségesebb 
azonban megérezni az arányokat. Liszt itt, az „alapformák” szintjén is 
állandóan összekapcsolja a mennyiségi tömeget ezzel a minőségi igénnyel. 
Nagyon gyakran választ a megszokottól, általánostól eltérő, páratlan 
ütemszámú egységeket. Alig találunk kétszer egyforma hosszú mondatot, 
különösen az első füzetben, ahol a gyakorlatok alapanyaga sematikusabb. 
(Példaként nézzük meg a 12-es gyakorlatot. A skála rövid, nagyon 
egyszerű, így magát az egységet teszi érdekesebbé; 14, és nem a 
szokványos 16 ütem tartozik össze. Egyszerű orvosság ez a langyos 
sablonosság ellen. A 21-es gyakorlatban másfajta, változatosabb ötlettel 
találkozunk. Ha megpróbáljuk a „menetek”" lendületét egy lélegzettel 
„átélni”, megérezhetjük a triola és a kromatika által adódó dúsítás 
élményét. 14, 10, 16 és 8 nyolcad képviseli a skálát. Ezek együttese 
ismétlődik állandóan.) 
 

Liszt rendkívül gondosan alapoz, minden ujjmozgató izmot külön-
külön és egymásra hangolt összefüggésben is kiképez. 
 

A 9-es gyakorlat a repetíció tanulmánya. Eddig vízszintesen, 
„kiterítve sorakoztak egymás után az ujjaik 
        3 
most függőlegesen, egy pontra sűrítve (1-2-3 2). Figyelmes gyakorlással 
megtanulható az adott kézhelyzet  
        1 
koncentrált rögzítése. 
 

A 10, 11-es számú gyakorlatok kihangsúlyozottan külön kézzel a 
hüvelykujjat tornáztatják. Kulcsfontosságú gyakorlat, itt kromatikus 
sorrendben következnek a skálák. Liszt a záró fejezetekben általában a kéz 
és fej számára legtávolabb eső hangnemeket kapcsolja láncszerűen 
egymás után. (Lásd 21-es gyakorlat, a skálajáték tanulmányozásának 
zárófejezete. Itt a sorrend C-c kromatikus skála, Cisz-cisz kromatikus 
skála, D-d kromatikus skála, stb.)  
 

A gondos előkészítés után a hangnemek hagyományos játéka négy 
gyakorlatot ölel fel.  
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• 12-es; kezek között oktáv különbség van, azonos irány 
• 13-as: kezek között sext különbség van, ellenmozgás és azonos 

irány 
• 14-·es: kezek között terc különbség van, ellenmozgás és azonos 

irány 
• 21-es: kezek között oktáv különbség van, és csak ellenmozgás 

Az egyes gyakorlatok nehezednek, felépítésük a következő: 
 

a) először hosszabb hanggal kezd, hogy lehetővé tegye a 
figyelmes, lendülettel teli rákészülést. 

b) hozzákapcsolja a kromatikus skálát is, majd a triola-
ritmussal automatikus gyorsítási lehetőséget ad. 

c) csak 16-odban fut a skála, csak ellenmozgásban, lassabban-
gyorsabban, és mindezt most már kromatikusan és nem 
kvintkör szerint egymásra építve. 

 
Csak egy fejezetben (21-es például) hatvanszor áll módunkban 

kottából skálázni. 
 

„A kéz a szemmel együtt mindent megtanulhat” 
 

Liszt igazi tanulmányt írt. Értelem-szervezettség, érzelem-
dinamika, technika-billentés, tempó, koncentráltan formába öntve együtt 
van itt. 
 

A 16-tól 20-ig terjedő négy gyakorlatban Liszt a kromatikus 
skálákat dolgozza fel. A 16-os, háromütemes egységű, különböző 
ujjrendvariánsokkal játszható egyszerű kromatikus skála. A két kéz között 
nagy szext, kis szext, nagy terc és kis terc távolság van. Ellenmozgásban is 
megismétli ugyanezt a feladatot. Most Liszt az arányok változtatásával 
frissít: egy oktáv terjedelemben 3/4, két oktávban 4/4-ben tagol. A 17-es, 
18-as gyakorlatok a diatonikus skálák előkészítő tanulmányainak 
mintájaként épülnek. A 19-esben és a 20-asban pedig Chopin op. 10-es a-
moll etűdjére ismerünk. C-, Asz- és E-dúr - terc·rokon - hármashangzat 
felbontást takarnak a kísérő nyolcadok. (Érdekes lenne tudni, vajon 
Liszttől vagy Chopintől származik ez az ötlet. 1832 a technikai stúdium 
éve, ugyanebben az évben ismerkedik meg Liszt Chopinnel, 1832-ben 
komponálja Chopin az a-moll etűdöt, és ajánlása Lisztnek szól.) 
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Végül szólnunk kell még néhány szót a legizgalmasabb, 
legváltozatosabb 15-ös tanulmányról. Skála = hangsor. Skála ez is, remek 
ujjrendi ötletekkel fűszerezve. 
 

Pompás, bravúros, sziporkázó játék. Felszabadult mozgásélmény 
szükséges ahhoz, hogy jól szólaltassuk meg. Természetes, ha a hallás, a 
játéktér érzete, a kéz váltásainak ritmikus cserélődése, a variánsok 
szabályos sorozatának átgondoltsága nem járul a „mozgásörömhöz”, a 
játék nem lehet fölényes. 
 

A II. és III. kötet tanulmányozása közben ugyanilyen szellemi 
kincsesbányára bukkanunk. Jól szemlélteti Liszt ötleteinek sziporkázását a 
41-es gyakorlat. Itt az oktávok irányváltoztatásokkal, kettősfogásokkal 
való gazdagítása, sokfélesége, szervezettsége egészen szenzációs. 
 

A most először kiadott harmadik kötetben igazi bravúros 
merészség, a klaviatúra teljes birtokbavétele Liszt célja. „Virtuozitása 
elképzelhetetlen és határtalan, játékának eleganciája a nehézségekkel 
együtt megkétszereződik…” így jegyzi fel a kortárs Boissier. Liszt költői 
fantáziája a „nagy etűdökben”, ebben a kötetben is ugyanúgy vállalja a 
rendezett formáltságot. 
 

Bármelyik kötethez, gyakorlathoz nyúlunk, ajánlatos azt 
hasonlóképpen tanulmány tárgyává tenni. A skálajáték Liszt által elképzelt 
gyakorlásának formális és vázlatos áttekintése ehhez csak egy lehetséges 
mintát mutatott. 
 

Liszt minden zenei szempontból zseniális képessége abszolút 
értékű, legmagasabb rendű volt. Nála mindig minden „automatikusan 
helyén volt”. Egy átlagos tehetségnek azonban a zenei adottságok sokrétű 
összetevőjében kisebb-nagyobb hiányosságai vannak. Célunk elsősorban 
az adottságok egyensúlyának megteremtése és megtartása kell, hogy 
legyen. Éppen azért, mert hibalehetőségeink sokszorosak, az 
alaptisztázottság, a figyelmes gyakorlás jelentősége nagyon nagy. A tanár 
csak akkor adhatja a gyakorlatokat a növendék kezébe, ha segít átgondolni 
a tennivalókat. Ne feledjük, Liszt maga is technikájának 
t ö k é l e t e s í t é s é r e  alkotta meg a „zongorajáték alapformuláinak, 
passzázsainak” ily módon való gyakorlását. 

 
Ábrahám Mariann 

 68 



Hungarian Music News, 1984 Vol.1., No. 1-2, Summer 20-21 p.   
 
 
 
 
 
 
 
 

The new three-volume score published by Editio Musica well 
deserved its great success at the Frankfurt Book Fair this January. Its 
success was partly due to the fact that previous editions of the Technical 
Studies have been out of print for decades; moreover, this is the very first 
publication of the entire work. The 1886 and 1901 editions included the 
material of only the first two volumes, while the third volume was thought 
to have been lost even before the composer’s death. Experts on Liszt's 
oeuvre, however, were delighted to learn that the Goethe and Schiller 
Archives in Weimar had purchased eleven folios of Liszt autographs in 
1975: the lost parts of the manuscript of the Technical Studies. “The new 
part undoubtedly belongs to the first two sections, which had been in the 
possession of the Archives for some time: the identical quality of the 
paper, the watermark, the colour of the ink used for writing the score, the 
uniform nature of Liszt’s notation as well as the continuous numbering of 
the pages place the question of coherence beyond doubt”, according to the 
Preface. 
 

Liszt had started working on this series in 1868 and finished it by 
about 1871. But a number of unexpected circumstances delayed the 
completion of the final version with Liszt’s corrections and fingering until 
1885, and it was published only shortly after the composer’s death in 
1886, by Schubert, a Leipzig publisher. The collection had a second 
edition in 1901; a shortened version of the exercises was published by M. 
Krause who replaced the repetitions and the transposed parts, which had 
been written out in full, with symbols. 
 

It is well-known that Paganini’s virtuoso playing inspired Liszt to 
develop his exceptional pianistic talents. His determination is perfectly 
illustrated by an extract from a letter to one of his pupils (1832); “My 
mind and fingers, these obsessed wizards, have been at constant work for 
two weeks: Homer, the Bible, Plato, Locke, Byron, Hugo, Lamartine, 
Chateaubriand, Beethoven, Bach, Hummel, Mozart and Weber, etc. keep 
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me company. I am studying them fervently, and in addition I practice 
thirds, sixths, octaves, tremoloes, repetitions, cadences, etc., for four or 
five hours daily. Oh, unless I go mad, you will find me an artist when you 
come here.” There is also a contemporary description of Liszt’s 
pedagogical method. Mme Boissier informs us that Liszt had already 
formulated his ideas about developing technical skills at that time. “Liszt 
is arduously trying to make his pupils accept the basic laws of a method,” 
reads her Diary, “which has been tested and found right by himself. This 
method prescribes ruthless physical training for the fingers to make them 
obey and execute even the most formidable exercises.” Liszt’s instructions 
are summed up by Mme Boissier: “… let us play octaves, arpeggio 
octaves, basic triads, chords of four notes in every key… with carefully 
controlled crescendo and diminuendo, increasing the volume of the sound 
from the most delicate piano to the loudest forte. Let us continue with 
scales from one end of the keyboard to the other through all twenty-four 
keys, five, six, seven, eight times without stopping, unison, parallel thirds 
and sixths with alternately increasing and decreasing dynamics, with a fine 
tone and if possible every morning. The exercises must be repeated with 
chords; too, so that despite our weak and inept fingers every note may be 
sounded with even dynamics… Once we have acquired sufficient skills 
with scale passages, no piece of music will pose any technical difficulty.” 
 

If we compare Liszt’s instructions quoted above with the structure 
of the Technical Studies, it becomes clear that this work is in fact the 
written essence of the method he used in his youth to develop his technical 
skills. It is especially valuable just because of this aspect. In other words 
he presents today's pianist with the method which enabled him to attain his 
extraordinary virtuosity, so that any talented, and most of all hard-working 
young pianist with sufficient manual aptitude can theoretically get very 
close to Liszt’s technical level through studying these pieces. 
 

Liszt did not add any instructive explanations to these studies. It 
was not his intention to write an instruction manual for the piano, as he 
also stated in one of his letters, but technical exercises for piano. The score 
speaks for itself more eloquently than the words he spared. He follows his 
own method, i.e. he writes out in full everything he requires from the 
player. Liszt does not leave anything to the pianist’s memory; he does not 
anticipate that the pupil will be able to transpose the music with ease, that 
he will remember every rhythmic variant or that he will automatically use 
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the right fingering. Let the student concentrate on what he is asked to play 
to develop his instrumental skills. 
 

The new edition has been published by Imre Mező, one of the best 
experts on Liszt’s piano works and autographs. He is the coeditor and 
publisher of several volumes of the New Liszt Edition, currently being 
published jointly by Editio Musica and Bärenreiter Verlag. This score 
reprints the authentic original text based on the autograph and Schubert’s 
first edition. The missing or forgotten parts of the score were added only 
in the most obvious instances and always by analogy with other examples, 
and they are distinctly printed in the music. The bar and serial numbers of 
the studies as well as the titles in the third volume were also added by the 
publisher. All the three volumes include critical notes, prefaces in 
German, English and Hungarian and an index of first lines. The setting of 
the present edition is very lucidly spaced, a great help in fast reading and 
worthy of the spirit of the composition. 
 

Mariann Ábrahám 
 
 
 
 

Parlando: 1985/8-9, 15-26 p. 

Johann Sebastian Bachról  II/1 

1. Ahogy a kortársak látták 
 

Könyvtárnyi irodalom született már J. S. Bach életéről és 
életművéről. A kötetek között bárki megtalálja az idejének, kedvének, 
igényének megfelelő összefoglaló, vagy analizáló jellegű művet. 
Természetesen minden Bach-irodalom legfontosabb forrása Bach zenei 
hagyatéka, a rá vonatkozó XVIII. századi írásos anyag és a tárgyi 
emlékek. 
 

A korabeli írásos anyagot a lipcsei Bach-archívum rendezte sajtó 
alá nagyszabású, igen alapos munkával. BACH-DOKUMENTUMOK 
című, három kötetes kiadványukban megtalálható minden olyan, Bachra 
vonatkozó írás (legalább kivonatosan), amely 1685 és 1800 között 
keletkezett, és eredetiben, vagy hitelesnek tekinthető másolatban 
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fennmaradt. A tárgyi emlékek fotóiból készült válogatást az Archívum 
külön, negyedik kötetben tette közzé. 
 

A dokumentumok első kötete Bach saját kezű írásos hagyatékát 
(autográfjait) tartalmazza, és ebben az évben magyar fordításban is 
megjelenik. A második kötet az 1685-1750 között keletkezett egyéb 
dokumentumok (bizonyítványok, jegyzőkönyvek, levelek, újságcikkek 
stb.) gyűjteménye. A harmadik kötetben találjuk a Bach halála utáni ötven 
év írásos emlékeit. „Bach a kortársak és a közvetlen utókor szemével” 
tartalma: feljegyzések, levelek, okiratok, beadványok, közlemények, 
tudósítások. Naplók, költemények, jegyzékek, újságok, évkönyvek, 
krónikák, katalógusok, zenetörténeti és esztétikai írások, megemlékezések, 
műelemzések, anekdoták, életrajzi adalékok stb. Ez a kivételes olvasmány 
- számtalan tárgyszerű közlemény mellett - betekintést nyújt azokba az 
évtizedekbe, amelyeket még elevenen áthatott „Bach gigászi szellemi 
erejének emléke” (Schubart). Válogatásunk e harmadik kötet anyagából ad 
szemelvényeket. 
 

Különösen érdekes adatok találhatók itt Bach tanári működésére 
vonatkozóan. Tevékenységének ez az oldala kevéssé ismert, noha e téren 
is kiválónak tartották. 
 

Orgona- és hangszerszakértői minőségében is óriási szaktekintély. 
Az ezzel kapcsolatos írásokból nyilvánvalóvá válik, mennyire nem volt 
közömbös számára az élő zenei hang minősége, szépsége. 
 

A dokumentumokból az is kiderül, hogy „egész Németországban 
alig akadt három-négy ember, aki műveit le tudta játszani”. Bach műveit 
már akkor is nagyon nehéznek tartották - ebben minden kortárs véleménye 
megegyezik. 
 

Három anekdota a virtuóz és a családapa alakját hozza közelebb 
hozzánk.  
 

Válogatásunk utolsó írásából pedig kiviláglik, milyen nagyszabású 
egyéniség volt Bach legismertebb fia, C. Ph. E. Bach. 
 

Reméljük, a „Dokumentumok” e harmadik kötetének néhány 
szemelvénye elősegíti, hogy élőbb, elevenebb képünk alakuljon ki J. S. 
Bachról. 
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A címek mellett zárójelben feltüntettük, milyen 
sorszámmal szerepelnek az egyes írások a kötetben (érdemes 
eredetiben, részletesebben tanulmányozni!). A válogatásba 
felvettünk egy rövid idézetet Forkel 1802-ben megjelent híres 
könyvéből. 

 
A billentyűs hangszereket az egyszerűség kedvéért 

általában zongorának fordítottuk. Somfai László „Joseph Haydn 
zongoraszonátái” c. könyve szerint ez az időszak ,,a csembaló, a 
klavichord és a fortepiano együttélésének kora. Országa, városa 
válogatta, melyik hangszer hol tartott éppen technikai 
fejlettségében… 

 
Clavier, Klavier = billentyűs hangszer általában… Flügel = 

szárnyformájú hangszer, a csembaló-mechanikájú hangszer német 
elnevezése… Fortepiano = a kalapácszongora 18-ik századi német 
elnevezése…” 

 

 
E. G. Hausmann: J. S. Bach arcképe 
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Gerber: J. S. Bach életrajzából, Lipcse, 1790 (948) 
 

…A polifónia művészetének legnagyobb mestere minden 
bizonnyal Bach volt. Ha volt valaha muzsikus, aki a legművészibben 
juttatta kifejezésre a harmóniák legrejtettebb titkait, az ugyancsak ő volt. 
Senki nem tudott ezekben a különben száraznak tűnő művészi 
alkotásokban oly sok eredeti és ötlettel teli gondolatot kifejezni, mint ő. 
Bármilyen nehéz zenei anyagot hallott, egy szempillantás alatt átlátott 
mindent, ami abban művészi, említésre méltó volt. Dallamai különösek 
voltak, de mindig különfélék, senki más műveihez nem hasonlíthatók, tele 
találékony ötletekkel. Jóllehet, komoly természete kiváltképp vonzotta a 
sokrétű, mély értelmű, komoly zenéhez, de ha szükség volt rá, különösen a 
játékban, könnyed és tréfás is tudott lenni. A többszólamú darabok 
kidolgozásában szerzett gyakorlat létrehozott egy olyan készséget, hogy a 
legnehezebb partitúrában is egy pillanat alatt át tudta tekinteni az összes 
egyidejűleg hangzó szólamot. Hallása olyan kifinomult volt, hogy 
többszólamú zenében is azonna1 felfedezte a legcsekélyebb hibát is. 
Dirigálás közben az előadás pontosságára fektette a legnagyobb súlyt, 
általában nagyon élénk tempókat vett, és a tempó tartásában szerfölött 
biztos volt. 
 

Kora, sőt, talán az eljövendő korok legnagyobb zongora- és 
orgonajátékosa volt. Legékesebb bizonyítékai ennek orgona- és 
zongoraművei, melyeket minden ismerőjük nehéznek tart. De neki 
egyáltalán nem voltak nehezek; olyan könnyedséggel és tökéllyel adta elő 
őket, mintha csak musettek volnának. Minden ujjával tökéletesen 
billentett; ujjai a legnagyobb finomságokra is képesek voltak előadás 
közben. Olyan ujjrendet dolgozott ki magának, amivel könnyedén, 
fennakadás nélkül megoldotta a legnagyobb nehézségeket is. Ezeket az 
ujjrendeket C. Phil. Em. Bach „Versuch”-jából ismerjük, és tudjuk, hogy 
Bach legfőbb újítása a hüvelykujj használatára vonatkozott, melyet addig a 
leghíresebb zongoristák is kevéssé, vagy egyáltalán nem használtak. 
 

És ezt a sokat csodált képességét, az addig soha nem használt 
ujjazatot saját műveinek köszönhette; mert, amint mondta, gyakran az 
éjszakát is igénybe kellett vennie, hogy a hangszeren megkeresse, hogyan 
játszhatná le, amit napközben írt. Ez annál hihetőbb, mivel nem volt 
szokása komponálás közben zongorája tanácsát kérni. A hagyomány 
szerint „Temperiertes Klavier”-ját - ez a 24 prelúdium és fúga az összes 
hangnemben megírt nagyon művészi darabok gyűjteménye - olyan helyen 
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írta, ahol rosszkedv, unalom és mindenfajta zenei instrumentum hiánya 
kényszerítette erre az időtöltésre. Minden kézzel játszott témát és menetet 
a lehető legpontosabban el tudott játszani lábbal is. Sem előke, sem 
mordent, sem trilla nem hiányozhatott, nem lehetett pontatlanabb, vagy 
kevésbé kerek. Hosszú kettős trillát játszott mindkét lábbal, miközben 
kezével ugyanolyan serényen tevékenykedett… Lábával olyan szólamokat 
adott elő, melyek néhány, nem is ügyetlen zongorista kezének nehézséget 
okoztak volna. 
 
Schulz: Bach játékmódja, Lipcse, 1774 (766) 
 

Akik hallották őt, mindannyian egyhangúan tanúsíthatják, hogy 
Bach, a nagy J. S. Bach játék közben a legcsekélyebb mozgást sem 
végezte testével; ujjai mozgását is alig lehetett látni, pedig a mai zenében 
bármely hangszer és énekszólam nehézségei elenyészőek ahhoz képest, 
amit ez a férfiú 30 évvel ezelőtt a zongorán és az orgonán előadott. 
 
Schubart: A zongora-, orgonajátékos és komponista J. S. Bach 
jelentősége, Hohenasperg, 1784/85   (903) 
 

… a Klavieron, a Flügelen, a Cembalón ugyanazzal a teremtő 
erővel játszott; és az orgonán - ki hasonlítható hozzá? Egyáltalán, kivel 
lehet őt összehasonlítani? Keze óriási volt. Bal kézzel pl. duodecimát 
fogott, miközben köztes ujjai figurációt játszottak. Rendkívül pontosan 
játszotta a pedálmeneteket; oly észrevétlenül váltotta a regisztereket, hogy 
a hallgató szinte megsemmisült az élménytől… Klavieron és orgonán 
egyformán erőteljesen játszott, és a hangművészet minden területét gigászi 
szellemi erővel birtokolta. Egyaránt jártas volt a könnyed és a komoly 
stílusban. Virtuóznak és komponistának ugyanolyan kiváló volt. Ami 
Newton volt a tudósok, az volt Bach a muzsikusok között. Sok templomi 
és kamaradarabot írt, de mindegyik olyan nehéz, hogy darabjait manapság 
igen ritkán lehet hallani… Bach zongoraművei nem rendelkeznek a maiak 
gráciájával, de erőteljességgel pótolják ezt a hiányt. Milyen sokat 
tanulhatnának zongorajátékosaink ettől a halhatatlan embertől, ha a nagy 
műértők, és nem a divatnak hódolók tetszését akarnák elnyerni! 
 

… mindezekkel együtt Bachnak ritka képessége volt ahhoz, hogy 
tanítása útmutató legyen. Németország legnagyobb zongora- és 
orgonajátékosai az ő iskolájában képezték magukat… 
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Marpurg: A virtuóz Bach (anekdota), Berlin, 1786   (914) 
 

Egy virtuóz utazása során egy városba érkezett. Ennek a városnak 
nagyon ügyes orgonistája volt. Az orgonista templomában egy kisebb és 
egy nagyobb orgona állt. A virtuóz megismerkedett az orgonistával, és 
megegyeztek abban, hogy egymás szórakoztatására a két orgonán 
egyszerre, egymást „csábítgatva” (ez az iskolaszó erre) mindenféle 
módon, fantáziálva, két, három, négy szólamban, fúgában és anélkül, 
váltakozva kipróbálják erőiket. A versengés egy ideig meglehetősen 
hasonló erőkkel folyt, amilyen harmóniával végezte az egyik az 
orgonáján, azzal kezdte a magáén a másik. Továbbvezette a harmónia 
fonalát, befejezte az előző félbehagyott ritmusát, és úgy tűnt, mintha a 
négy kezet és négy lábat egyazon fej irányítaná. Az idegen virtuóz 
azonban egyre gyakrabban nyúlt a kontrapunkt és a moduláció 
legkifinomultabb eszközeihez; augmentálta és diminuálta ugyanazt a zenei 
anyagot, összehozott több témát, áttette ellenmozgásba, majd újra 
egyesítette szűkmenetben, és egyszer csak a legtávolabbi hangnemben 
kötött ki. A helyi orgonista figyelte, mit csinál a másik, de hézagok 
keletkeztek a harmónia vezetésében; keresgetni kezdett, botladozott, majd 
az utazó újabb tévutakra vezette, melyekből már egyáltalán nem tudott 
kikeveredni. Fölállt a játékasztal mellől, odament ellenfeléhez, és neki 
ítélte a győzelmi díjat; megkérte őt, hogy folytassa művészi orgonajátékát, 
ameddig csak kedve tartja, csodálta, megölelte, és azt mondta neki, hogy 
nem lehet más, mint Sebastian Bach, vagy az ég egy angyala. - Valóban 
Bach volt, akive1 az orgonista - ha felismeri - nem mérte volna össze 
tudását. 

 
Bach fiatalkori arcképe (?) 
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A zongora és zeneszerzéstanár J. S. Bach 
 
C. Ph. E. Bach: J. S. Bach Klavier-művei és a számozott basszus, mint 
tananyag, Berlin, 1753 (654)  
 

… az tehát a jobb, ha egy ügyes tanár fokozatosan szoktatja hozzá 
növendékeit az egyre nehezebb dolgokhoz. Minden az irányításon és az 
előzetesen jól lerakott alapokon múlik, így már nem érzi a növendék, hogy 
nehezebb darabokhoz juttatták el. Ez a módszer boldogult apámnál igen 
sikeresen kiállta a próbát. Diákjainak az ő egyáltalán nem könnyű 
darabjaihoz is el kellett érkezniük. 
 
Forkel: Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, Lipcse, 1802 (71.o.) 
 

… ebből a célból (nevezetesen, hogy a helyes billentést 
elsajátítsák) a tanulók több hónapon keresztül nem játszhattak mást, mint 
bizonyos meneteket, azért, hogy a kifejező és tiszta billentést minden 
ujjukkal elsajátítsák. Ha néhány hónap után valamelyik oda jutott, hogy 
kezdte elveszíteni türelmét, ő olyan előzékeny volt, hogy kis, összefüggő 
darabokat írt, melyeket minden egyes, gyakorlásra adott menet elemeivel 
összekapcsolt. 
 

Ezek közé tartozik a kezdők részére írt 6 kis prelúdium, és még 
inkább a 15 kétszólamú invenció. Mindegyiket a tanórák alatt írta, és 
mindnél csak azt vette figyelembe, amire a tanítványnak pillanatnyilag 
szüksége volt, később azonban szép, kifejező műalkotásokká formálta át 
őket. Az egyes ujjgyakorlatokat tartalmazó tételek, vagy az ezek 
kiegészítésére írt kis darabok azt a célt szolgálták, hogy általuk mindkét 
kéz minden figurációt megtanuljon. 
 

Ezután növendékeit hamarosan saját, nehezebb művei felé 
irányította, melyekkel - nagyon is jól tudta ő - erőiket legjobban próbára 
tudták tenni. Hogy könnyítsen a nehézségeken, kiváló módszert 
alkalmazott, nevezetesen a gyakorlásra adott darabot először ő maga 
egészében előjátszotta, és azt mondta: így kell hangoznia. Alig lehet 
elképzelni, mennyi haszonnal jár ez a módszer. Már annak a 
gyönyörűségnek is elég nagy a haszna, ha a tanuló kedvét és szorgalmát 
felkelti egy ilyen darab igazi karakterének összefüggő előadásban való 
meghallgatása. De azáltal, hogy a tanuló egyszer már fogalmat nyer arról, 
hogyan kell hangoznia tulajdonképpen a darabnak, és a tökéletesség 
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milyen fokára kell törekedni, a haszon még összehasonlíthatatlanul 
nagyobb… Ráadásul így a szellemi megértés is bekapcsolódik a játékba, 
és ennek irányításával az ujjak sokkal jobban engedelmeskednek, mint 
ahogy anélkül képesek lennének rá… 
 
C. Ph. E. Bach: Életrajzi közlések J. S. Bachról, Hamburg, 1775 (803) 
 
Mivel ő maga a legpéldamutatóbb zongoraműveket alkotta, ugyanerre 
tanította növendékeit is. Zeneszerzésben a leghasznosabbat tanította 
diákjainak, elhagyta a kontrapunkt élettelen, száraz gyakorlását, amit 
pedig Fux és a többiek fontosnak tartottak. 
 

Kezdetben a tiszta, négyszólamú, generálbasszus játékot kellett 
elsajátítani tanulóinak. Azután korálokat szerkesztetett velük. Csak a 
basszust adta meg, az altot és a tenort nekik kellett kitalálniuk. Majd 
megtanította őket, hogyan csináljanak ők maguk basszus szólamot. 
Különösen a generálbasszus-szólam megkomponálására fektetett igen 
nagy súlyt. A fúga tanulásáná1 először csak két szólamot kért stb. A 
generálbasszus szerkesztésbe és a korál szerkesztésbe való bevezetés 
kétségkívül a legjobb módszer a komponálás megtanítására. 
 

Ami a zeneszerzői tehetséget illeti, már az elején megkövetelte ezt 
a képességet, és akiből hiányzott, azt eltanácsolta: ne foglalkozzék 
komponálással. Saját gyermekeivel és más növendékekkel csak akkor 
kezdte el a zeneszerzői stúdiumot, ha előzetesen látta munkájukat, és 
felfedezte bennük a rendkívüliséget. 
 
Agricola: Bach generálbasszus-tanítási módszere, Berlin, 1774 (796) 
 

… aki a generálbasszus-játékot akarja tanítani, az előbb tanítsa 
meg tökéletesen legalább az összhangzattant. Hogy egy nevezetes 
példával igazoljam véleményemet, így tanította a generálbasszust a 
harmóniák mindmáig legismertebb, legnagyobb mestere, a megboldogult 
J. S. Bach karnagy is, aki - miután jól elmagyarázta a szabályokat - a 
generálbasszushoz megadott hangokat növendékeivel tiszta négy 
szólamban, papíron dolgoztatta ki. Ennek az volt az előnye, hogy ha 
növendékei elég figyelmesek voltak, a leckék befejezése után 
meglehetősen biztosan ismerték a tiszta négyszólamú szerkesztést, így 
tehát megtanulták a zeneszerzés fontos alapjait. Egyáltalán, nevetséges 
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dolog a kísérés és a komponálás művészetét egymástól elválasztani, 
közöttük határokat vonni… 
 
Krinberger: Bach zeneszerzés-tanítási  módszere, Berlin, 1782  (867) 
 

J. S. Bach minden darabjában tiszta zenei anyagot vezet végig, 
nála minden darabnak egységességre vezető, határozott karaktere van. 
Művei bizonyítják, hogy tökéletesen uralja a ritmust, a dallamot, a 
harmóniát, egyszóval mindent, ami egy darabot valóban széppé tesz. 
Módszere a legjobb, mert lépésről lépésre, fokozatosan halad a 
legkönnyebbtől a legnehezebbig, éppen ezért a fúgához vezető lépés 
semmivel sem nehezebb, mint bármi más. Ennek alapján állítom, hogy  
J. S. Bach módszere az egyetlen és legjobb. Sajnálhatjuk, hogy ez a nagy 
ember soha semmit nem írt le a zene elméletéről. Tanításai csupán 
tanítványain keresztül maradtak az utókorra. 
 
Schulz: Bach darabjainak játékmódjáról, Lipcse, 1774 (766) 
 

Egy négy- vagy többszólamú darab igazi tökéletessége azon múlik, 
hogy mindegyik szólam önmagában is jól hangozzék, könnyű legyen, és 
dallamvonala valóban különbözzék az összes többi szólamétól. Ezt a 
tökéletességet sokkal ritkábban találjuk meg a mai komponisták 
műveiben, mint a régieknél; ők szigorúbban ragaszkodtak mind a négy 
szólam igazi énekléséhez, mint ahogy mostanában szokás. A legjobb 
példa, akit az ember a jövendő muzsikusainak ajánlani tud, az 
utánozhatatlan J. S. Bach… 
 
C. Ph. E. Bach: Bach műveinek jelentősége, Lipcse, 1768 (749) 
 

Ismeretes, hogy a megboldogult Bach karnaggyal mind az ízlés, 
mind a tökéletesített játékmód szempontjából a zongorajátszás új korszaka 
kezdődött Lipcsében. Nemcsak egy tökéletesített ujjazatot köszönhetünk 
ennek a nagy és híres embernek; tanítványait megismertette a harmóniák 
legnagyobb és legmélyebb titkaival, legművészibb összeötvözésükkel is. 
Sajnálatos, hogy a könnyelműség szelleme miatt, mely a zenében oly 
könnyen beéri a csillogó külsőséggel, a mai zongorajátékos nem 
foglalkozik eleget Bach munkáival. Természetesen egy zenerajongó 
„szépségnek” nem szükséges Bach-fúgát játszani. A zongorista azonban 
nemcsak másoknak tanul, hanem magának is, és minden bizonnyal akkor 
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játssza a legjobban a menüettet, ha egy Bach-fúgát vagy -suitet is képes 
eljátszani… 

 

 
 

 80 



Bach újításairól és hangszerszakértői tekintélyéről 
 
C. Ph. E. Bach: A hüvelykujj használatáról, Berlin, 1762 (654) 
 

Megboldogult apám mesélte nekem, hogy ifjúkorában hallott 
játszani nagy embereket, akik csak akkor használták hüvelykujjukat, ha 
nagy távolságoknál szükség volt rá. Abban az időszakban, amikor ő élt, a 
zenei ízlésben fokozatosan igen nagy változás ment végbe: ez szükségessé 
tette az ujjak, de különösen a hüvelykujj használatának megváltoztatását, 
és más jó szolgálatok mellett, főleg a nehéz hangnemekben egészen 
nélkülözhetetlenné vált annak természet szerinti használata. Ezáltal a 
hüvelyk az addigi tétlenség helyett a fő ujjak rangjára emelkedett. 
 
Hiller: J. S. Bach életrajza, Lipcse, 1784 (895) 
 

Nemcsak ahhoz értett, hogyan kell az orgonán játszani, regisztereit 
a legügyesebben kombinálni, vagy bármelyiket saját karaktere szerint a 
legnagyobb tökéletességgel megszólaltatni; alapjaiban ismerte az 
orgonaépítést is. Nála jobban senki nem tudta megadni, vagy megbírálni 
egy orgona diszpozícióját… 
 
Agricola: Bach véleménye a hamburgi St. Katharina templom orgonájáról 
 

Németország sok régi orgonáján, pl. a hamburgi Katharina 
templomén, de másokon is, valamint sok új, pompás francia orgonán 
meglehetősen sok nyelvsípsor van. Németország, de talán egész Európa 
legnagyobb orgonajátékosa és -szakértője, a megboldogult Bach karnagy 
úr nagy barátja volt ennek: ő aztán igazán jól kellett tudja, mit és hogyan 
lehet ezen játszani. Mégis, néhány orgonista és orgonaépítő kényelme 
elegendő ok arra, hogy ilyen szép hangokat lenézzünk, kritizálhassunk és 
kiselejtezzünk?... 
 

A hamburgi St. Katharina templomnak 16 nyelvregisztere van. A 
megboldogult lipcsei J. S. Bach karnagy úr, aki egyszer két óra hosszat 
játszott ezen - az ő szavaival élve - minden darabjában pompás művön, 
nem győzte eléggé dicsérni a nyelvsípok hangjának szépségét és 
változatosságát… 
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Forkel: A viola pomposa feltalálása, Göttingen, 1782 (856) 
 

A muzsikusok sokáig nem tudták eldönteni, mivel kellene kísérni a 
hegedűsök hegedűszólóit. A Flügel vagy a Pianoforte lett volna erre a 
legmegfelelőbb, de a hegedűs úgy gondolta, hogy szólóját túlságosan 
elsötétítené a vastag, harmóniákkal teletűzdelt kíséret. Inkább csellóval 
kísértette volna magát, vagy egy másik hegedűvel játszatta volna a 
basszust. Az első hangszer, a cselló hangterjedelme azonban túl távol esik 
a hegedűétől, sok közöttük az űr, így a hegedűs és a zeneszakértő számára 
a kíséret nem elég dús. A másik hangszer éppen ellenkezőleg, túl közel 
fekszik, sőt, olykor a főhangszer fölé is emelkedik. Hogy a kettő között 
megoldást találjon, és mindkét szélsőséget kiküszöbölje, az egykori lipcsei 
karnagy, J. S. Bach kitalált egy hangszert, melyet viola pomposának 
nevezett. Ez úgy van hangolva, mint egy cselló, fent azonban eggyel több 
húrja van. Valamivel nagyobb a brácsánál, játék közben egy pánt rögzíti, 
úgy, hogy a mell előtt, karral lehessen tartani. 
(A hangszert Bach kérésére Hoffmann lipcsei hegedűkészítő készítette el.) 
 

 
 
Agricola: Bach véleménye Silbermann Pianofortejáról, Berlin, 1768 (743) 
 

G. Silbermann úr először két ilyen hangszert készített. Az egyiket 
látta és kipróbálta a megboldogult J. S. Bach karnagy úr is. Dicsérte, sőt, 
csodálta hangját, de elmarasztalta azért, hogy magas hangjai túl gyengék, 
és túl nehéz játszani rajta. Silberman úr, aki nem szenvedhette a munkáját 
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ért bírálatokat, felettébb zokon vette Bach véleményét, és sokáig 
haragudott is rá. Lelke mélyén azonban tudta, hogy Bachnak igaza volt. 
Úgy vélte (és ez dicséretére legyen mondva), az lesz a legjobb, ha a 
továbbiakban senkinek sem mutatja meg ezt a hangszert, hanem annál 
szorgalmasabban nekilát a Bach által mondott hibák kijavításának. Sok 
évig dolgozott a hangszeren. Hogy lelkesedésének ez az igazi oka, abban 
már csak azért sem kételkedem, mert maga Silbermann úr vallotta be 
nekem. Végül Silbermann úr valóban sokat javított a hangszeren, 
különösen, ami a kezelést illeti, majd ismét eladott egyet a rudolstadti 
fejedelmi udvarba… Silbermann úrnak az a dicséretre méltó becsvágya is 
meg volt, hogy ezekből az újabb hangszerekből az egyiket a néhai Bach 
karnagy úrnak is megmutassa, vele kipróbáltassa, és véleményét kikérje; 
ez alkalommal elnyerte Bach legteljesebb elismerését. 
 

 
 
A Bach-család otthon 
 
Cramer: Anekdoták, Kiel, 1792 (973) 
 

… Különben Bachnak egész fura vesszőparipái voltak. Nem 
szenvedhette például a félbemaradt, kétértelmű, tisztázatlan, félkész, 
befejezetlen dolgokat. Egyszóval: gyűlölte… mindenek felett!... a 
feloldatlan disszonanciát! 
 

Azt a szokást vezette be, hogy amikor este lefeküdt, három, már 
fiatalon igen jó muzsikus fia felváltva játszott neki, hogy álomba 

 83 



ringassák. Legkönnyebben Christian játékán aludt el, ha semmi olyan nem 
történt, ami felbosszantotta volna. Ez a szolgálat az atyai házban - milyen 
felületes is az ifjúság! - gyakran untatta a fiúkat. Ph. Emanuel (ő maga 
mesélte nekem a történetet) egyik este résen volt; alighogy észrevette, 
hogy apja elszenderült, usgyi, egy feloldatlan akkord közepén felpattant a 
zongorától, és kiszaladt.  

Sebastian papa a bántó hangra azonnal felébredt. A disszonancia 
gyötörte, kínozta, nyugtalanította a fülét. Először azt hitte, hogy Emanuel 
csak… kiment, és majd visszajön: de minthogy semmi sem történt, ő 
pedig egyre csak gyötrődött, felkelt - akármilyen kényelmesen feküdt is -, 
hálóingben kimászott az ágyból, a sötétben botorkálva, tapogatódzva 
odament a hangszerhez, megfogta a disszonáns akkordot… és feloldotta. 

 
 

                    
 

W. F. Bach portréja J. Chr. Bach portréja  
 

Schubart: Anekdota, Ulm, 1775, (804) 
 

… egyszer improvizáltam a zongoránál (meséli Christian Bach), 
csak úgy mechanikusan, és hirtelen abbahagytam egy kvartszext-
akkordná1. Apám feküdt az ágyban, azt hittem, alszik. De (ezt hallva) 
kipattant az ágyból, lekent nekem egy pofont, és feloldotta a kvartszext-
akkordot. 
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Bach leghíresebb fia, C. Ph. E. Bach 
 
Burney: Hasonlóság C. Ph. E. Bach és J. S. Bach között, Képek, kéziratok, 
könyvek C. Ph. E. birtokában, London, 1773 (778) 
 

C. Ph. E. Bach fiatal korában jogot tanult, Lipcsében és az Odera 
melletti Frankfurtban…, atyja azonban igen erős zenei tehetséget fedezett 
fel benne… 
 

Amikor megérkeztem hozzájuk (C. Ph. E. Bachot), barátok között 
találtam, három-négy okos, igen művelt ember társaságában. Otthon volt a 
családja is, Madame Bach, a fia, aki a teológia doktora és a leánya. 
 

… felmentünk a lépcsőn, és egy szép zeneterembe vezetett, 
melynek falán több mint százötven kép függött; a képek - részint 
festmények, részint rézkarcok - nagy muzsikusokat ábrázoltak… Miután 
megnéztem őket, Bach úr volt oly kedves és leült kedvenc hangszeréhez, 
egy Silbermann-Clavierhoz… 
 

 
C. Ph. E. Bach portréja 

 
Mai játéka megerősítette azt a véleményemet, amelyet művei 

alapján alakítottam ki, nevezetesen, hogy nemcsak a billentyűs hangszerek 
legnagyobb komponistája, hanem a legszuggesztívebb előadó is. Igaz, 
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talán másoknak is van olyan gyorsasági készsége. Főként a kifejezés-teli 
stílust szereti, mindemellett minden stílusnak mestere…  
 

Két olyan, kézzel írott könyvet mutatott nekem, melyek apja 
kompozícióit tartalmazták; ezeket a darabokat növendékei számára írta… 
Mindegyik könyv az összes hangnemben megírt 24 prelúdiumot és fúgát 
tartalmazta, közöttük van néhány ötszólamú és nagyon nehéz. Több 
mindent ajándékozott nekem a saját dolgaiból, ezen kívül adott 3-4 ritka 
könyvet és értekezést a zenéről, az apja gyűjteményéből, és megígérte, 
hogy a jövőben bármit rendelkezésemre bocsát, ha írok neki, hogy 
szükségem van valamire. 
 
Bach volt tanítványa tanítja a fiát 
 
F. W. Rust: A Wohltemperiertes Klavier… (levéltöredék), Dessau, kb. 
1775 (811 
 

… hogy mekkora lelkesedést plántálhatott (fiának) szívébe (J. S. 
Bach iránt), arról meggyőz bennünket tanításának gyümölcse: már 13 
évesen fejből tudta a Wohltemperiertes Klavier egész első köteté 

 
 
 
 
 
                                                                Összeállította és fordította: 

 
Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1985/8-9, 15-26 p. 
 
Johann Sebastian Bachról   II/2 
 
Ahogy kortársaink látják 
(Képzelt beszélgetés egy televízió-film nyomán) 
 

 
 

A „beszélgetés” összeállításának ötletét az a televíziós video-
felvétel adta, melyet 1985 áprilisában zártkörű vetítésen láthattunk. A film 
szereplője a világhírű kanadai zongoraművész, Bach-játékos Glenn 
Gould, témája pedig Bach zenéjének értelmezése, előadása volt. A több 
mint egyórás beszélgetésben Gould saját előadói elképzelését illetően 
humoros könnyedséggel, olykor szenvedéllyel érvel, és természetesen 
minden gondolatát illusztrálja zongorajátékával. A szöveg végül is csak 
játékának kiegészítése volt; előadta a Goldberg-variációt, a D-dúr 
partitát, jó pár darabot a Wohltemperiertes Klavier-ból, invenciókat, 
részleteket a többi partitából, a Kromatikus Fantáziát, az Olasz Koncertet, 
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több kamaradarabot, kis prelúdiumot stb. Mindent tud! Hatása lenyűgöző 
volt. 
 

A film riportere, beszélgető partnere Bruno Monsaingeon, író és 
muzsikus nagyszerűen irányította a beszélgetést; kérdései a mai Bach-
előadóművészet leglényegesebb problémáit érintették. 
 

A filmben felvetődött négy legátfogóbb kérdésre kértem A. 
Webersinke zongora-és orgonaművész válaszát. A. Webersinke 
nemzetközileg elismert Bach-előadó, a hagyományok középpontjában, 
Németországban él és tanít. Levelének megérkezése után személyesen 
beszélgettem Solymos Péter zongoraművésszel, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola tanárával, aki Bach csaknem valamennyi 
művének előadója, évtizedek óta tagja a nemzetközi Bach-
zongoraversenyek zsűrijének, és több Bach-kiadást rendezett sajtó alá. 
 

A „beszélgetés” háttere ily módon meglehetősen hetegorén, és a 
„beszélgető partnerek” csak a kérdéseket ismerik. Az összeállítás 
végeredménye mégis olyan, mintha vitatkoznának; vezérfonala pedig a 
videofilm riporterének Gouldhoz intézett néhány kérdése. 
 

Ide kívánkozott - bár véletlenszerűen - az a „Sebők-óra”, melyet ez 
év márciusában, a főiskolán megtartott zongorakurzuson hallhattunk. Az 
óra célja annak a szellemi háttérnek megteremtése és megmunkálása volt, 
mely alkalmassá tesz a Bach-i polifónia sokrétűségének meghallására és 
előadására. 
 

B. Monsaingeon: Mi az Ön véleménye, megszólaltathatók-e 
Bach billentyűs hangszerre írt művei a mai modern zongorán korhű 
előadásban? 
 

Gould: Ez manapság sokat vitatott téma. Két ellentétes nézet áll 
egymással szemben. Az egyik makacsul állítja, hogy Bach elképzelései 
nem vonatkozhattak egy kétszáz évvel későbbi hangszerre, és a 
legnagyobb erőszak műveit a mai koncertzongorán előadni. Ezzel az 
állítással nem értek egyet. Véleményem szerint az a legfontosabb 
szempont, hogy az előadásban a Bach-i koncepció szellemével 
összeegyeztethető, kiemelkedő stílusjegyeket állandóan szem előtt tartsuk. 
Mások viszont azt vallják, hogy Bach kihasználta volna a mai zongora 
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adta lehetőségeket, mint ahogy a maga korában használatos hangszerekkel 
kapcsolatban valójában ezt is tette. 
 

De sok példa utal arra, hogy Bach technikai és hangzási 
adottságoknak nem rendelte alá magát. Az É-dúr hegedűversenyt például 
D-dúrba írta át zongorán. Több tételt ültetett át hangszerre a szonátákból. 
Valószínű a modern zongorának sem hangzáskarakterét használta volna 
ki, mint ahogy Chopin, Liszt vagy Szkrjabin tette. Bachot mindenekelőtt a 
mű strukturális problémái érdekelték. Bach műve a hangszer hangzása 
adta lehetőségeitől függetlenül él. A „Kunst der Fuge” pl. minden 
lehetséges hangszerelésben hallható. Vonós, fúvós, szaxofon-, sőt, jazz-
muzsikusok is feldolgozták már az anyagot, és ez a zene szerkezetileg 
olyan csodálatos, hogy lényegét ezek a verziók sem károsítják. 
 

Én azt hiszem, két féle komponista van: a „Paganinik és Lisztek”, 
akik alkotásaikban hangszerük lehetőségét a végsőkig kihasználják. A 
másik típusnál a struktúra dominál. Itt az instrumentárium másodlagos. 
 

Ismeretes, hogy Bach ezzel a magatartásával szembefordult a 
korszellemmel. Saját kora a gyönyörködtető, finomabb hangszerelés 
mellett szállt síkra. 
 

Milyen hangszerelést sugall például  a D-dúr kis prelúdium, melyet 
Bach Friedemann fiának komponált? A basszus egy cselló pizzicato is 
lehetne, a jobb kezet játszhatná fuvola, hegedű és brácsa. Egészében előáll 
egy triószonáta. Másik variáció születne akkor, ha megváltoztatnánk a 
frazeálást. De ha a darabot egyszerűen csak, mint zongoraművet játszom 
tiszta legato, ismét másként hangzik. Ez azt jelentené, hogy a zongora 
alkalmasabb a darab előadására, mint a csembaló vagy spinet? 
Semmiképpen! Csak arról van szó, hogy a hangszerelés másodlagos. Ha 
zongorán játszunk Bachot, dönteni kell, mennyire vesszük igénybe a 
modern hangzás adta lehetőségeket. Túl sok veszélyeztetné a darab 
struktúráját. Nem szabad a zongora minden regiszterét a maga hangzási 
differenciáltságában kihasználni; másrészt balgaság lenne, ha műhűséget 
színlelve túl aszkétikusan kezelnénk az adott eszközt. 
 

A. Webersinke: Gouldot, mint zongoristát feltétlenül nagyra 
becsülöm, de elgondolásával szemben meglehetősen sok kétely van 
bennem. Egyetértek vele azonban abban, hogy Bach műveiben az 
instrumentárium csak másodlagos. A régi csembalók mai változatai egy 
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megközelítően eredeti hangzást elő tudnak ugyan állítani, de ez 
önmagában nem elég! A környezeti tényezők - hallgatási szokások, termek 
- olyan alapvetően megváltoztak, hogy a barokk zene előadása a XX. 
században csembalón sem lehet eredeti. Mindenképpen transzpozíció 
marad. Bach műveinek helyes előadását illetően legdöntőbb a stílusérzék, 
ami annál kifinomultabb kell legyen, minél távolabb van a hangszer az 
eredetitől. Zongorán, ily módon csak a stílus törvényszerűségeit 
figyelembe véve szabad játszani, és rendkívül fontos, hogy kellően 
megalapozott tudással és kellő érzékenységgel rendelkezzünk, mellyel, 
mint abszolút biztos sorompóval kizárjuk a stílustól idegen, kirívó 
hangszer adta túlkapásokat. 
 

Ha így kezeljük a hangszert, véleményem szerint jobban 
megvalósítható a mű eleven, valóságos megszólatltatása a modern 
zongorán, mint egy „historizáló” a csembalón, ha a csembalista túlzottan 
biztos abban, hogy a hangszer kompetenciája miatt mindent megengedhet 
magának! 
 

Solymos P.: Egyetértek Webersinkéve1. Örülnünk kell a modern 
hangszer adta lehetőségeknek, de tudnunk kell kitűzni a Bach-i zene által 
követelt határokat. Nem tudunk arról, hogy Bach kevesellte volna a 
hangszerei által nyújtott lehetőségeket. Azok valószínűleg éppen úgy 
kielégítették őt és hallgatóit, mint ahogyan bennünket már csak a mai 
zongora elégít ki. Hangzásigényünk más lett, mint ami Bach korának volt, 
többek között azért is, mert a bennünket folyamatosan érő zajártalom 
lényegesen megemelte az ingerküszöböt, ami felett reagálni tudunk. Ez a 
tény talán arra is következtetni enged, szerette volna-e Bach a mai 
zongorát. Könnyen elképzelhető, hogy elvetette volna, penetránsnak, 
agresszívnek, hangzásigényével össze nem egyeztethetőnek tartotta volna. 
Ne akarjuk Bachra kényszeríteni a mi életérzésünket, de igyekezzünk 
ráérezni az ő világára és művei visszaadásában mai adottságainkkal azt 
megvalósítani. Ebben feltétlenül segíthetnek, impulzusokat adhatnak a 
korabeli hangszerek. A nagyobb autenticitás egyértelműen az ő oldalukon 
van, akkor is, ha bennünket ma már nem elégítenek ki. 
 

Gould a következőképpen érvel: „miért nem térünk vissza a 
Chopin-korabeli zongorákhoz, amikor Chopint játszunk? A mai hangszer 
a Chopin korabelitől legalább annyira eltávolodott, mint a csembaló a 
modern zongorától”. 
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A. Webersinke: A hangszerkérdésnek Chopinnel való 
összehasonlítása a Bach-i zene esetében nem egészen helytálló. Chopin 
csak zongorával foglalkozott (ami kétségkívül nem azonos a mai 
hangszerrel). Bach fiatalkori műveiben az orgona, csembaló, klavikord, 
sőt, a lant is egyidejűleg jöhet számításba. Később természetesen pontosan 
elhatárolta, mit milyen hangszerre írt, de műveinek lényegét tekintve a 
hangszerhangzás nem elsőrangú kérdés. 
 

Solymos P.: Ugyanakkor: az is igaz, hogy amikor a háború előtt 
Párizsban Érard zongorán koncerteztem - tehát a Chopin használta 
hangszeren - akkor világosodott meg előttem egy sereg előadási utasítás a 
Chopin-i pedálokkal és hangzásvilággal kapcsolatban. Ezeket a hatásokat 
a mai zongorán nem lehet megvalósítani. Véleményem szerint eljöhet az 
az idő is, amikor előszedik az Érard zongorákat! 
 

B. Monsaingeon: A struktúra kiemelése Bach művészetével 
kapcsolatban indokolt lehet. De hogy vélekedik Ön akkor a 
Kromatikus Fantáziáról? Milyen helyet foglal el ez a mű Bach 
alkotásai között? Ez a darab ugyanúgy igényli a csembaló hangzását, 
mint Chopin zenéje a zongoráét? 
 

G. Gould: A Kromatikus Fantázia tipikusan az a darab, mely 
minden billentyűs hangszeren játszható. Növendék koromban a legtöbb 
zongorista idegenkedett Bach zenéjétől. Beethoven, Chopin, Debussy 
közelebb állt hozzájuk. Ha mégis rászánták magukat arra, hogy Bachot 
játsszanak, a Kromatikus Fantáziát, vagy az Olasz Koncertet választották. 
 

Véleményem szerint egyik darab sem felel meg Bach 
kontrapunktikus-lineáris „alaptermészetének”. A Kromatikus Fantázia egy 
modulációban gazdag séta, melyben az organizátor Bach helyett az 
improvizátor Bach-hal találkozhatunk. Az Olasz Koncertet nem szeretem. 
Tetszetős, édeskés stílusban megírt ,,mellékműnek” tartom. Händel ilyen 
jellegű darabok komponálásában sikeresebb volt. Bach fiai meg lettek 
volna elégedve, ha az „öreg” csak ilyen zenét komponált volna! 
Szerencsére nem így történt. 
 

Solymos P.: Bach improvizátor hajlama számtalanszor 
megnyilvánul darabjaiban, és ebben a Fantáziában teljes gazdagságában 
pompázik. De az életműben valóban mindkét darab külön áll. A kérdésen 
mélyebben gondolkozni kellene. 

 91 



A. Webersinke: Gould állítását, miszerint a két darabot a Bach-i 
oeuvre-ben azonos helyre teszi, meglehetősen átgondolatlannak tartom. A 
Kromatikus Fantáziáról csak keveset tudok. Ugyanabban az évben 
keletkezett, amikor a g-moll orgona Fantázia és Fuga (542), 1720-ban, így 
a darab annak ellenpárja. Később, 1730-ban nyerte el mai, végleges 
formáját. Érdekes következtetést vonhatunk le abból, hogy Bach azonos 
időben dolgozott a két darabon. 
 

Az Olasz Koncert azonban a Klavier-Übung sorozat egyik igen 
jelentős, sőt, központi fontosságú műve (az első kötet a hat Partitát, a 
második az Olasz Koncertet és a Francia Ouverture-t tartalmazza), melyet 
már megjelenése idején is az olasz stílusban megírt, nemzetközileg 
használt koncertforma kiemelkedő mintapéldájának tartottak. 
Testvérdarabja a francia stílusban megírt suite; így ebben a kötetben a két 
darabbal a külföldről beáramló kétféle világstílust állítja egymás mellé, 
egymással szembe Bach. Az 1734-es keletkezési idő is bizonyítja, hogy a 
Kromatikus Fantázia az Olasz Koncerttel nem dobható egy „fazékba”! 
 

Szabolcsi Bence „Európai virradat” c. könyvében (34. o.) pedig 
ezt írja a darabról: „… vagy nem kell-e épp Bach Olasz Koncertjében 
Vivaldi művészetének legszebb, legegyénibb visszhangját látnunk?” 
 

B. Monsaingeon: Vannak darabok, amiket pillanatnyi 
hangulata szerint hol lassan, hol gyorsan játszik; mivel indokolja ezt? 
 

G. Gould: Ebben a kérdésben rugalmas vagyok, az alkalom adta 
augmentálásig, vagy diminuálásig. Bach maga is gyakran vitte végig ezt 
az elvet fúgáiban. Ilyen szabadságot azonban csak szigorú formai 
szabályok betartása mellett engedhet meg magának az ember. Különálló 
darabokban, prelúdiumokban, fúgákban lehet extrém a tempó kiválasztása, 
de nagyon veszélyes lenne nagyobb formai organizmusokat (partiták, 
suitek) és tánctételeket ilyen igazolhatatlan önkényeskedéssel kezelni. 
 

A. Webersinke: Én egyáltalán nem fogadom el azt a véleményt, 
hogy ugyanazt a darabot lehet egyszer lassan, egyszer gyorsan játszani. 
Mit jelent az egyáltalán, hogy lassú és gyors? Ezek nem zenei fogalmak! 
Az indulat állapítja meg a mozgást, és egy darab „indulata” nem változik. 
Változtatni lehet a díszítést, a frazeálást, de az indulati tartalmat soha. Az 
ilyen zene - és valószínű minden nagy zene - élő organizmus, mint az 
emberi szív, ami jóllehet, verhet egyszer egy kicsit lassabban vagy 
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gyorsabban, de az alaplüktetés semmilyen irányban nem túlozható el, mert 
megszüntetheti az életet. 

Tempo ordinario! De ez a kérdés akár doktori disszertáció témája 
is lehet.  
 

Solymos P.: A tempót illetően Webersinke álláspontja felé hajlok. 
Ugyanakkor tény, hogy Bach azonos zenei anyagot más-más műben 
különböző - egyházi, világi - hangulat kifejezésére is felhasznált, ami 
viszont Gouldnak látszik igazat adni. „Food for thought” - van min 
gondolkozni, mondja ilyenkor az angol. 
 

Még egy gondolatomat szeretném elmondani. Bach zenéje a 
halálát követő fél évszázadnyi hallgatás után egy, az övétől merőben eltérő 
korban szólalt meg újra. A romantika a saját érzésvilágához idomította és 
ezzel olyan hamis érzelmi tartalommal töltötte meg zenéjét, amelytől a 
mai napig sem sikerült teljesen megszabadulnunk. (Ehhez is segítség a 
historikus hangszerek hangzásvilágának megismerése.) Bach közösségi 
ember volt, a romantika egyénközpontú. Ezt a világnézeti különbséget 
szükséges mindenkinek tisztázni, ha Bach zenéjében elmélyedni kíván. 
 

Ezért lenne fontos a „kellően megalapozott tudás és érzékenység - 
az abszolút biztos sorompó -, mellyel a stílus kérdéseiben pontosabban 
tájékozódhatunk”! 
 

A. Webersinke: Bach zenéje kontrapunktikus-lineáris formában 
megfogalmazott beszéd. Szegényes dolog lenne csak struktúraként 
kezelni. Egyetlen frázis sem csak tisztán zenei ötlet, hanem zenei nyelven 
kifejezése - nem egy elképzelésnek, gondolatnak -, de egy világ- és 
istenszemléletnek. Olyan zene, mely messzemenően független az emberi 
akarattól (pl. ellentétben Beethovennel), és még a „hét szabad művészet” 
birodalmában mozog1. Innen származik mérhetetlen nyugalma és 
szellemisége. 
 

Az előadóművész játéka mindenképpen tükrözi saját, személyes 
érzelemvilágát is. Mit jelent Gould számára Bach zenéje? 
 

G. Gould: Bach zenéjében minden hang, minden ütem, minden 
frázis része egy élő organizmusnak. Magába olvasztja a 16. századi 
renaissance-technikát, a fúgát, kánont, augmentálást, dimánuálást, a 
matematikailag gondolkozó elődök komponálási módját. De hozzáadva a 
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tonalitás feszültségét és mágneses erejű harmonizálási technikáját. 
Bachnak rendkívül jellegzetes, szinte titokzatos ösztöne volt a hangnemek 
keverésére. Csodálnivaló nemcsak a kontrapunktikus teljesítmény, hanem 
az imponáló harmóniai koncepció is. Engem szinte megigéznek Bach 
tonális kozmoszának végtelen palettái, ahogy a szürke színek 
mozdulatlanságát a Wagner-i időkig kisugárzó kromatikával összeötvözi. 
Egy végtelenre táguló univerzum benyomását kelti bennem. A „Kunst der 
Fuge” kisugárzásától erőt vesz rajtam egy e világ feletti béke áhítata. 
 

Vagy például a „Partiták” világa: mind más! Az e-moll a 
legborongósabb, legszívhezszólóbb, legbonyolultabb; a G-dúr a 
legvirtuózabb; legvonzóbb a B-dúr varázsa, és legérdekesebben ötvözi a 
drámát és a humort a c-moll. Kuriózum a D-dúr partita. A hat közül ez a 
„legjóakaróbb”, legemberibb, telve filozofikus belső nyugalommal. 
Francia nyitánnyal, trombita hangzással-dobveréssel kezdődik, és az 
egészen latinos derűsség vonul végig. Az allemande-nak pavane-szerű 
karaktert kölcsönöztek a szinkópák; a sarabande figurációi inkább lant-, 
mint csembaló-szerűek. Az egész darab különös melegséget sugároz… 
 

Gould élményvilágának szellemében hozza közelségbe Bach 
zenéjét Sebők György zongoraművész tanítása is. A kurzuson Bach h-moll 
prelúdium és fúgája (Whl. CI. I.) hangzott el.(2) 

 

 
 

Sebők Gy.:… Az előadás attól függ, hogy az előadó mit gondol. 
Ilyen fúgát csak egy emberi agy tudott írni; az a kérdés, mi mennyit 
tudunk felfogni, hány dimenzióban értjük meg azt, amit Bach írt. Nagyon 
sokféle érzékelés kell ahhoz, hogy halljuk, mi történik egy darabban. Most 
olyan tempóban próbáljunk játszani, amiben mindent hallani lehet. 
Minden hang addig legyen érvényes és hallható, ameddig valóságosan tart. 
Ütközzenek a disszonanciák. Lépéseknél, hangközöknél tartunk, még 
messze vagyunk attól, hogy mi a zene értelme. Először nézzük a 
prelúdiumot: játszd a bal kéz nyolcadait „külön vonóval”. (Vigyázat, 
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használd a karodat is; ilyen lassú tempót csak az ujjtőből billentve nem 
érez az ember!) 
 

Mindenekelőtt két dologért vagy felelős: a nyolcadok lépkedéséért 
és a negyedek hosszáért. 
 

Ezután foglalj egybe fél ütemet, és úgy éljen ez az igény benned, 
mint egy másik „hullám”. Építünk valamit, ami nagyon komplikált. 
 

Most vezesd végig a zenét a teljes ütemen, de ez már olyan hosszú, 
hogy a „testi-motorikus” figyelés nem elég hozzá, szellemi ottlét kell. Még 
mindig csak strukturális kérdéseknél tartunk: hány hang, mennyi idő alatt. 
 

Majd legyen ebből melódia is. Az a jó, ha fejben tudod tartani az 
összes szempontot, és tudatosan csinálni mindezt. 
 

Próbáld összetartani az összes szálat, és éld át a harmóniákat is. 
Ahol a nagy lezárás van, ott lélegezz ki. Ez alatt a nyolc hang alatt 
fantasztikus történet történik, de csak ha sikerül átélni az összes 
viszonylatot, akkor születik meg. 
 

 
 

A fúga témát nem szeretem pedállal. Elmossa a vonalat. Úgy 
érzem, az a te legnagyobb élményed, hogy a hangok kettesével össze 
vannak kötve: egy ide, egy oda. De így a motívum csak jobbra-balra 
megy, nem előre! 
 

Legyünk fellengzősek és képzeld el, hogy ez a téma egy 
kantátában, vagy misében van, és az evangélista énekli. Képzelj hozzá 
szöveget. Keress olyan inspirációt, ami segít téged, hogy összekösd magad 
mindazzal, amit Bach itt írt. Valami tragikus dolog történik ebben a 
témában. A kromatikus lépések tartalma ugyanaz, mint a „Weinen 
Klagen”-ben. A kettesével összekötött hangok közötti összefüggés is 
lezajlik, és az a fontos. Játszd úgy, hogy megérezzük! 
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Ha így vagy képes átélni Bachot, akkor kialakul és megszáll 
valami magasztos dolog. Az ember nem is érti, mi történt vele… 
Beavatták valamibe… És ezt mind tudod te is sugározni… 
 

1) A „hét szabad művészet” összefoglaló neve a középkori papi műveltség alapját 
képező tudomány és művészeti ágaknak. Tárgya a grammatika, retorika, 
dialektika, aritmetika, geometria, asztronómia és a muzsika. Bach idejében még 
a kezdetben kb. 150 zenei-retorikai szabályból csaknem 60 érvényben volt. (A. 
Schweitzer: J. S. Bach c. könyve kb. 100 oldalon keresztül részletesen elemzi a 
Bach-i esztétikát és retorikát.) A. W.  
Sebők György professzor, világhírű zongoraművész a bloomington-i INDIANA 
egyetem zongoratanszék vezető professzora. (USA) 

 
2) Az óra folyamán hangzott még el: Gondolkozzunk úgy, mint egy 

természettudós, kezdjünk építeni egy sejttől: részletesen elemezték, hogy a 
különböző érzékszervek hogy működnek. A látás pl. egy rendkívül összetett 
dolog. Az agy látóközpontjában nem minden sejtnek azonos a feladata. Más 
látja a színt, más a formát, és az álló és mozgó dolgot is más és más sejt. Végül 
is „nem a szem lát”, hanem az agy, mert ott összegződik egésszé a sok részlet. 
Szerintem ugyanez a helyzet a hallással is. Máshol halljuk a harmóniát és a 
melódiát, a fül más részében a magas és mély hangokat. Vannak, akik az állandó 
hangokat hallják jól, de a mozgót nem. Ez onnan származhat, hogy az emberek a 
hangok mozgását sokszor nem, mint akusztikai, hanem csak, mint fizikai érzetet 
tanulják meg. Vissza kell menni a „Czerny előtti” időre, amikor a skálák 
mozgásai még valódi dolgot jelentettek. 
Az akusztikai felfogásnak a vizuálishoz hasonlóan van egy fókusza. Nem lehet 
mindent egyszerre hallani, a hallás figyelmének a másodperc minden 
töredékében a leglényegesebbre kell tudatosan odafigyelni. Az agy 
„megvilágító” tevékenységének szünet nélkül mozogni kell. A formai egység 
lezárásának tükrében a részeket, mint egészet kell megvilágítani. Csak nagyon 
érzékeny sokrétű figyelemmel lehet a részleteket egyszerre érzékelni! (Bővebb 
ismeretek szerezhetők: Hámori József: Az idegsejttől a gondolatig c. 
könyvéből.) 

 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1985/8-9, 41 p. 

 
Lépésről - lépésre… zongorára, 4 kézre 
 

Sári József új négykezes zongoradarab sorozatáról 
 beszélget a szerzővel Ábrahám Mariann 

 
A Zeneműkiadó kezdő zongoristák számára új négykezes 

zongoradarab sorozatot jelentetett meg. Alapfokon kevés közös 
muzsikálásra alkalmas művet találunk. A kiadvány hézagpótló szerepe 
mellett még egy ritka feladatot is teljesít: lehetővé teszi, hogy a 
kisgyermek saját világának keretei között összetettebb zenei élmények 
aktív részese legyen.  

 
Milyen célkitűzés késztette a darabok megírására? 

 
A sorozatot leányom Andrea „rendelte”, és én örömmel 

teljesítettem kérését. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a zenével való 
első találkozás tartalmas élményt adjon. Ha négykezest játszik egy gyerek, 
lehetőség kínálkozik arra, hogy az ő egyszerű szólamát bonyolultabb zenei 
anyag egészítse ki, és hozzásegítse ahhoz, hogy zongorázás közben ne 
csak hangszeres technikai-mechanikai tennivalók kössék le figyelmét. 
Sokkal izgalmasabb zenei világban mozoghat, mint amire felkészültsége 
alkalmassá teszi. Ebben a négykezes gyűjteményben a második szólam 
nehezebb. Játszhatja magasabb osztályos növendék, vagy akár a tanár is. 
Önmagában egyik szólam sem mond sokat, de kerülöm a műfaj 
megszokott szerkesztésmódját. Itt nincs fontos és kevésbé fontos, magas 
és mély regiszter szerinti tagolódás. A szólamok mellérendelt viszonyban 
vannak egymással, és mind térben, mind akusztikailag úgy szövődnek 
össze, hogy nem lehet tudni, melyiket ki játsza. Hangzásban egymásra 
utaltak és a négy kéz úgy jelenik meg egészként, hogy értelmetlen, ha 
valami lemarad. Célom az, hogy a gyerek ne külön hallgassa a 
szólamokat. Nehezebben válik szerves egésszé a hangzás, és rossz 
beidegzéshez vezet, ha a kezek mindég egymástól túl távol, két síkban 
mozognak. 
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        Sári József zeneszerző 
 

Tanítottam a darabokat, és azt tapasztaltam, hogy egy év múltán, 
mire a gyerek a sorozatot nagyjából végig játsza, a nehezebb második 
szólamot is le tudja zongorázni. Óhatatlanul fülébe kerül az is. Ha nem 
ismerné meg alaposan, állandóan eltévedne a sajátjában! 
 

A szólamok játéka megköveteli a partnerrel való igazi „társas 
viszonyt”. Alkalmazkodni kell egymáshoz, közel menni, vagy éppen 
eltávolodni és helyet adni, ha útban van a másik játékos keze. A nehezebb 
szólam ritmikája élő zenei élménnyé válik, így emlékei alapján sok nehéz 
dologgal, mint ismerőssel találkozik később, amikor megtanulja 
megnevezni. 
 

Szenzációs ötlet! Ily módon a legegyszerűbb zongoráznivaló 
hátterében levő bonyolult ritmusokat, dallamfordulatokat sajátjaként 
raktározza el a gyerek, mert az ő játékának, darabjának részeként ismeri 
meg. 
 

A sorozat másik célkitűzése annak a zenei feladatnak manuális 
megoldása, hogy a két kézre elosztott dallamot simán, törésmentesen 
tudjuk megszólaltatni. A vonalat bármelyik kéz úgy vigye tovább, hogy a 
kézváltás „magánügy” maradjon. Ne zavarja a zene hallgatását. 
Dinamikát, tempót alig jelöltem, mindenkinek kedve és elképzelése szerint 
működhet a fantáziája a darabok zenei karakterének megszólaltatása 
érdekében. Beszédszerű kifejezést szeretnék, gondolat közlése legyen a 
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cél. A ritmust beszéltetni kell, a lento-libero-t szabadon, de annál 
magabiztosabb tartással a giusto-t! A gyermek is el tudja mondani saját 
világa eseményeit. A „Panaszdal” c. darab pl. teljesen értelmetlen, ha nem 
„panaszkodik”. Egyáltalán, minden olyan előadói magatartás hiányos, 
melyben nincs személyes mondanivaló.  
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A tartott, feszes ritmus koncentrációs kérdése, bár ez az egész 
sorozatban alapvető igény. E téren sok tennivalója van a tanárnak. Az a 
tapasztalatom, hogy a gyerekek az összetettebb feladatokra alig-alig 
tudnak folyamatosan odafigyelni. 
 

A „Szerzetesek” c. darabban új ötlettel próbáltam a figyelem 
élménnyel való kitöltését elérni. A gyerek először csak saját szólamának 
kottaképét kíséri figyelemmel, később tudatosodik benne, hogy a szólam 
fölé írt ritmus fedi a már lejátszott változatot. A variáns hosszú hangja így 
időbelileg megtöltődik, és valóságossá válhat a nyújtott, éles és szinkópa 
ritmusa. 
 

 
 

Ez is egy újszerű tanítási mód; a hosszú hangokba való belesietés a 
későbbiek folyamán is sokszor eredményez bizonytalan, türelmetlen, 
nyugtalan előadást. Tudatos törekvése-e a sorozatnak a növendék 
szellemi, érzelmi világának fokozatos kibontása? 
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Mindenképpen. amit csinálok, annak funkciója kell legyen. Hiszek 
abban, hogy a zeneszerzés is kommunikáció, gondolatok átadása, közlés. 
Ha az előadó a szerző közlését nem „hallja ki” a darabból, akkor a hallgató 
sem ért semmit. Az alkotónak a korszellemmel kapcsolatban kell lenni, de 
az az idő már elmúlt, amikor a zeneszerző csak addig nem használt 
fordulatokat, harmóniákat alkalmazhat. A mi századunk a vajúdás kora, és 
látszatra csak eszközgyűjtő munka folyik. Épületek eddig alig születtek, 
de jó lenne a megtalált köveket most már összerakni. Ma inkább azt 
kérdezzük magunktól, hogy mit lehet a rendelkezésre álló eszközből 
felhasználni. A XX. század „fegyvertárába” a hármashangzat és az oktáv 
is beletartozik, mert minden tudatos kiszámítást sokkal-sokkal mélyebben 
lévő belső indíttatás kell, hogy irányítson. Én a maximálisan tudatosan 
szerkesztett darabnál sem tudom a zenei intuíciót nélkülözni! Szükséges, 
hogy ami létrejön, azt a zenei-formai kohéziós erő össze is tartsa. 
 

Ezekben a kis darabokban a disszonanciák inkább jellegzetes 
színek, tehát ne szóljanak keményen. Olyan szép, nem erőszakolt 
összefüggéseket akartam kitalálni, amik a háttérben egybefogják a 
dolgokat. A tudatos szálakat nem fontos látni, mint ahogy a bábjátéknál 
sem fontos, hogy lássuk a figurákat sokszor rafinált, bonyolult módon 
mozgató drótokat. Csak azt tartom fontosnak, hogy ami ily módon előáll, 
annak közlő ereje legyen, hátha másban is elindít egy gondolatot. Azért 
idézem a sorozat elején Kosztolányit, mert osztom a nézetét: apróságok is 
eredményezhetik a „nagy megvilágosodást”, ha távoli világokba tudnak 
besugározni. 
 
 

„Tudjuk mi rég, mily könnyű, 
mit mondanak nehéznek, 
és mily nehéz a könnyű, 
mit a medvék lenéznek”. 
                           
                                (Kosztolányi) 
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Parlando: 1986/10-11, 24-27 p. 
 
Cziffra György és a zongorapedagógia 

 
MESTERKURZUS A KESZTHELYI FESTETICS KASTÉLYBAN* 
 

A nyári Nemzetközi Helikon Fesztivál rendezvénysorozatának 
záró eseménye Cziffra György mesterkurzusa volt. 
 

A zongoraművész Cziffra nevét, lemezeit világszerte ismerik, 
tanárként azonban még nem volt alkalmunk hallani őt. Mint megtudtuk, az 
ideihez hasonló nyári kurzust eddig soha nem vezetett. 
 

Hallgatói 12 országból érkeztek. Volt közöttük jó néhány 13-15 
éves gyerek is. Meglepő volt a gyerekek műsora: Liszt-rapszódiák (VI., 
IX.), Chopin-etűdök, Polonéz Fantázia, Bécsi Karnevál stb. - és nem is 
játszották rosszul ezeket a nagy műveket. 
 

Mindenki, válogatás nélkül, eredeti elképzelése szerint, aktív 
résztvevője volt a kurzusnak. Cziffra professzor már az első két napon 
mind a 21 zongoristát meghallgatta és tanította. Az órát magnóra vették, a 
növendék a kazettát magával vihette és így játékát összevethette 
Cziffráéval, átgondolva közben előadói tanácsait. 
 

Cziffra György munkabírása mindenkit bámulatba ejtett. Terembe 
lépése után percek alatt koncentrálódott körülötte a levegő, és a hetedik 
tanítási órában is - a munkától nem elfáradva, hanem inkább felforrósodva 
- „robbantotta” a passzív, élménytelen játékot. Szavakkal keveset mondott 
és minden zenei kérését előjátszotta. Tanítványát nemcsak 
„megfigyelőként” hallgatta. Együtt volt azzal is, ami szólt, de még inkább 
élte közben a saját zenei mondanivalóját. Ez az aktív hallgatás, az intenzív 
jelenlét tudta tanítványait a bizonytalankodásokból kisegíteni. A zene 
elementáris gesztusait kérte számon, egyszerűen és érzékletesen. 
 

Tanári magatartása természetes, könnyed volt. Elragadtatással 
hallgatta a fiatalokat, gyönyörködött játékukban, és ha valami szépen 
szólt, zavartalan együttfigyeléssel hagyta kibontakozni a zenét. 
Nemegyszer hangzott el a sikeres változtatások hallatán: „Köszönöm, 
gyönyörű!” Életkortól függetlenül, alkotó emberként kezelte azt, aki a 
zongoránál ült. 
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Cziffra György zongoraművész játékát a romantikus előadó-
művészet hagyományainak folytatójaként ismerjük, azt hittük, ennek fő 
mozgatórugója az érzelmek szabad áramlása… Tanítását hallva 
döbbentünk rá, hogy legszilárdabb alapelve, követelménye a zenei forma, 
a nagy zenei összefüggések megteremtése. Néhány gyakran elhangzott 
előadói kérését érdemes szó szerint egymás mellé tenni: 
 

„Az apró részletek, dekoratív elemek, a kistechnikára való figyelés 
ne forgácsolja szét a formát, mégis hagyjunk időt a deklamált beszédre. A 
nagy egységek egybeépítése előtt le kell lazulni, betartani a 
„féktávolságot”, hogy ne rohanjanak egymásba a gondolatok. Ha ezeken a 
helyeken a feszültség nem oldódik, az előadás merev. Az éneklő 
motívumokat ne játsszuk félénken, a hang soha ne legyen közönyös, de 
semmi sem szólhat „hisztérikusan”. Először mindent „belül” hallani, és 
csak aztán játszani, az akkordokat ne szárazon, mereven, „pofon csapva” a 
zongorát, a futamok tetején csillogjon a „fény”. A változások 
hullámfolyamatai zenélés közben soha ne álljanak le…” 
 

Az augusztus 12., 15., 17-én elhangzott három hangversenyen a 
kurzus összes résztvevője szerepelt. A hangversenyeket a Festetics kastély 
előadótermében „telt ház” hallgatta. Cziffra a szereplőket koncertjük előtt 
minden nap meghallgatta, volt olyan, akit kétszer is. Erőt, időt nem 
kímélve segítette elő, hogy a hangversenyek sikeresek legyenek. (A 
kurzus időtartama alatt növendékei átlagosan 6 alkalommal kaptak órát!) 
 

A megszokott gyakorlat szerint egy-egy mesterkurzus résztvevőinek 
aktív szereplésére nem mindig kerülhet sor. Részben időhiány, részben 
hiányos szakmai felkészültség miatt. Professzor úr, most a záró koncert 
után mi a véleménye, érdemes volt-e minden jelentkezőt meghallgatni? 
 

Én eddig ezt az egyetlen mesterkurzust tartottam - és gondolkozás 
nélkül hallgattam meg a jelentkezőket. Sohasem ítélkezem a számomra 
játszó fiatal művészkolléga legelső produkciójának értéke fölött. Rengeteg 
dolog akadályozhat meg egy fiatalt abban, hogy a darab előadása 
alkalmával teljes képet tudjon nyújtani jelenlegi tudásáról. A csaknem 
mindig bénító szorongással együtt járó félelem, mely fakadhat a 
felkészültség hiányából, vagy fizikai és lelki gátlásból, az idegen zongora 
túl nehéz, vagy túl könnyű járásából, egyaránt lecsökkentheti 
produkciójának értékét, sőt akadályozhatják ezek a tényezők a későbbiek 
folyamán előadóművészi képességeinek igazi kibontakozását is. 
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Igazán megítélni az illető jelentkező képességeit csak akkor lehet, 
amikor elkezdünk vele dolgozni azon darabon, amit bemutatni kíván. 
Csakis a darab részeinek, a hibák kijavításának többszöri ismétlése után 
kapjuk meg az igazi képet, aminek alapján az előadó növendék 
képességeit, jelenlegi felkészültségét meg tudjuk ítélni. Így nem tudom 
eléggé hangsúlyozni, hogy soha ne ítéljük véglegesen egy fiatal 
művészjelölt képességeit első bemutatkozásának esetleges „negatív” 
eredménye után. 
 

Nem tartotta túl korainak 13-14 éves gyerekek részvételét ezen a 
mesterkurzuson? 
 

Nem a jelentkező fiatal művészjelölt kora, éveinek száma 
határozza meg azt, hogy meghallgassuk-e, foglalkozzunk-e vele. 
Számomra mindegyik „láthatóan igyekvő” fiatal bemutatkozása minden 
alkalommal egy-egy meglepetést tartogat. Természetesen ez a meglepetés 
sok esetben negatív is lehet. De a tehetség nyoma - ha van - megtalálható 
már a legzsengébb - 4-5 éves - korban is. Ilyenkor csak a tudás hiányos, 
mert a tanulás, vagy ha úgy tetszik, a „képzés” még nem elégséges. 
 

A jelenlegi magyarországi zenetanítás fokozottan érdeklődik az 
improvizáció iránt. Véleménye szerint lehet-e ezt tanítani? Hasznosnak 
tartaná-e, ha a növendékek szervezett formában tanulnának improvizálni? 
 

A hangszeren való improvizálás jelentőségéről, fontosságáról, úgy 
tudom, írtam emlékeimmel foglalkozó könyvemben. Ennek abszolút 
fontosságot tulajdonítok a hangszeres manualitás fejlődésében is. Ha egy 
teljesen kezdő fiatalt kellő bátorítással, melléülve, eleinte akár csak pár 
hangot megadva - rászoktatunk ezeknek saját tetszés szerinti folytatására, 
nemcsak fantáziájának fejlődését segítjük elő, de kezének mozgását, 
ügyességét is. Egyáltalán nem tartom fontosnak, hogy tudjon kottát 
olvasni. Egy kezdő, ha már egy kicsit is megbarátkozott a klaviatúrával, 
akár „autodidakta” alapon is, játékos szórakozásként, és minden nap 
bizonyos időt kedvvel eltölt ezzel a rendkívül gyors gondolkozást igénylő 
és kézmozgást fejlesztő elfoglaltsággal, óriási előnyben van. 
 

Én, személy szerint, minden növendéknek - beleértve a legifjabb 
korosztályt is - hangsúlyozom játékos szórakozásként ezt a tevékenységet. 
De valójában kötelező napi gyakorlatként is állandósítanám, vagy akár 
mint tantárgyat is kötelezővé tenném. 
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Az ötvenes évek ifjúsága minimális számú etűdöt játszott, melynek 
következtében technikájuk nem a legjobb. Kell-e az etűd, pótolható-e a 
hiánya a későbbiek folyamán? 
 

Én, a hallottak alapján nem állítom, különösen Magyarországon, 
hogy az ötvenes években képzett, tehát jelenleg 30-40 év körüli korosztály 
felkészültsége ne lenne kielégítő. Még nem hallottam olyan koncertet, 
ahol az „ilyen életkorú” előadót ilyen értelemben kellett volna 
elmarasztalni. Annál inkább megtörténik, különösen pódiumon, hogy az 
előadónak a darabok előadásához szükséges „lendülete” nem éri el a 
szükséges hőfokot, így a „pezsgés”, sodrás hiánya következtében a 
hallgató mindezt önkéntelenül az előadó technikai hiányosságának fogja 
ítélni. 
 

Sajnos, ez egy olyan jelenség, ami az előadó önhibáján kívül 
ugyan, de gyakori. Be kell vallanom, hogy én magam is számos esetben 
váltam áldozatává ennek az indiszpozíció szülte állapotnak. 
 

Még egy kérdésem volna, miután annyi francia résztvevő van itt 
ezen a kurzuson; lehet, hogy ők inspirálják ezt a kérdést: valóban igaz az, 
hogy franciák saját zeneszerzőjüknek tartják Lisztet? 
 

Nem, ezt nem állítja senki, annak ellenére - mint tudjuk - 
kapcsolata Franciaországgal rendkívül szoros volt. Nemcsak személyi 
vonatkozásban (tudjuk, együtt élt a francia Marie d’Agoulttal, tőle 
származnak gyermekei is és azok Franciaországban nevelődtek, végezték 
iskoláikat is), de ugyanilyen erős, mondhatnánk fundamentális művészi 
kialakulása ugyancsak Franciaországnak köszönhető, mert Párizsban 
hallott Paganini újszerű, legendás hegedűművészetét. Ennek hatására 
teremtette újjá korábbi, zongorára írt műveinek stílusát. Így gondolom, 
nem csoda, ha maga Liszt Ferenc is - ezek következtében Franciaországot 
egy kicsit „második hazájának” vallotta. 
 

És a franciák csak a virtuóz műveit ismerik-szeretik, vagy a késői 
műveit is? 

 
Korábban, körülbelül a harmincas évekig, az előadóművészek 

Lisztnek leginkább a virtuóz, új irányú hangzásokat ily módon tartalmazó, 
reprezentatív műveit tartották műsoron. Így, sajnos, a „nagy tömegek” 
csak elvétve, ritkán hallották, és nem volt alkalmuk megismerni Lisztnek 
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korát évtizedekkel megelőző, rendkívül merész hangvételű és új formákat 
tartalmazó korszakalkotó műveit.Ma már azonban mindenki tudja, hogy 
Liszt Ferenc, mint zeneszerző, milyen távlatokat és kapukat nyitott meg a 
jövő nemzedéke előtt. 

 
Visszakanyarodva a tanításhoz, nagyon érdekelne a véleménye egy 

sokakat érintő kérdést illetően: mit tegyenek azok az alsó fokon, vidéken, vagy 
bárhol tanító tanárok, akiket az élet terhei egyre jobban elkoptatnak, lehet-e 
véleménye szerint aktív zenélés nélkül zongoratanárként a pályán maradni? 

 
Véleményem szerint minden alsó fokon tanító pedagógus missziót 

teljesít. Mindig az elsődleges képzés adja meg döntően a kezdő számára 
azt a hangszer kezelői biztonságot, ami a darabok megtanulása alkalmával, 
technikailag nemcsak megkönnyíti a darabok megértését, hanem 
gyorsabbá is teheti azt, éppen a mozdulatok biztonságának 
eredményeként. 

 
Egyre nagyobb csodálattal figyeltük munkáját, gondolom, a kurzus után 

nagyon fáradt? 
 
Átadni, továbbadni másoknak mindazt, ami bennünk évtizedek 

folyamán megérlelődött és kialakult, csakis „teljes tűzzel”, tehát a 
legnagyobb meggyőződéssel lehet. Nem elég, ha csak az a célunk, hogy 
puszta szavakban adva adjuk magyarázatát mindannak, amit a zeneművek 
magukban rejtenek. Feltétlenül szükséges, hogy fiatal kollégáinknak a 
szavakkal megvilágított dolgokat képesek legyünk a magunk hangszeres 
demonstrációjával be is bizonyítani. Tudom mindez fárasztó, de hát 
istenem, vállalnunk kell mindazt a fáradtságot, ami az értékek 
kibányászásával jár.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Végighallgattam Cziffra György első mesterkurzusát Keszthelyen 1986 nyarán. A semmihez nem hasonlítható 
élmény hatására jó néhány kérdésemmel kapcsolatban szerettem volna megtudni véleményét. A válaszadást 
elhárította. Végül, a kurzus utolsó napján nem tudott kitérni előle, és azt mondta: „ha leírja kérdéseit, elviszem 
magammal és hazautazásom után elküldöm válaszomat postán.” 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1986/10-11, 54-55 p. 
 
Liszt és a zongorapedagógia 
Bertrand Ott könyvének bemutatása 
 

B. Ott 1978-ban Párizsban megjelent könyvében szokatlan 
megvilágításban mutatja be Lisztet. Elképzeli zongorája előtt, leírja 
magatartását és hangszerrel való kapcsolatát, megfigyeli a 
székmagasságot, karjának, csuklójának, ujjainak mozgását és keresi annak 
a „titoknak” nyitját, hogyan zongorázott Liszt. 
 

A szerző - zongorista és zenetudós egy személyben - több mint 10 
évet töltött el a téma feldolgozásával kapcsolatos kutató munkával. A 
zongorával, anatómiával, tanítással és neveléssel kapcsolatos könyvek 
tömegét olvasta el és vetette össze a Lisztről ránk maradt 
dokumentumokkal, a megjelent kritikákkal, képekkel, tanítványainak róla 
és tanításáról szóló munkáival. Végül úgy találja, hogy a Liszt 
zongorázásával kapcsolatos könyvek megállapításai hiányosak, 
következtetéseik töredékesek, több-kevesebb kérdésre feleletet adnak 
ugyan, de elvesznek a részletekben és nem helyezik a részkérdéseket 
egységes megvilágításba. Úgy találja, hogy nem létezik olyan munka, 
mely Liszt technikáját egészében és zenével való kapcsolatában tárgyalná. 
B. Ott könyvében számtalan oldalról közelít Liszthez, míg mer elérkezni 
ahhoz, hogy megpróbálja a zongorajáték technikai és anatómiai nyelvén 
megfogalmazni Liszt előadó művészetét. Maga is veszélyesnek és 
félreérthetőnek tartja vállalkozását: „nem csökkentjük ez által Liszt 
nagyságát?” - teszi fel a kérdést. Könyve azonban annyira alapos munka, 
hogy „a zongoristák breviáriuma lehet”. 
 

Miután a szerző Liszt előadó művészetének egyedülállóságát, mint 
kiindulópontot leszögezi, megállapítja, hogy a „zsenit nem lehet utánozni, 
a művészet nem analizálható”, hozzáfog ahhoz, hogy mindennek okát 
tudományos precizitással megmagyarázza! 
 

Mindenekelőtt Liszt koncertjeiről közölt kritikákkal igyekszik 
megéreztetni az olvasóval azt a hatást, melyet hallgatóságára gyakorolt: 
„Liszt Mme. Krauss énekesnőt kíséri a párizsi Erard szalonban, 1878 
júniusában. Schubert: Erlkönig. Az első ütemeket igen nyugodtan kezdte, 
mérsékelt tempóban, mely megadta az oktávokkal a zenei történés minden 
karakterét. Amikor az énekhang belépett, játéka ellágyult, anélkül, hogy 
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mélységét és súlyát elvesztette volna, aztán ahogy a dráma fokozódik, 
növekszik az intenzitás, már nem egyszerűen a Schubert-i szöveget 
hallottuk, hanem egy csodálatos zenekari hangszerelésnek elképesztő 
zongoraletétét. Mm. Krauss elsápadt: úgy érezte, elragadták, őt is viszi a 
szédületes futás, és hangja lélegzetelállító lett - dermedten hallgattuk. A 
crescendo tetőpontján úgy tűnt, hogy a zongora fedele, mint az 
„Ezeregyéjszaka” elvarázsolt barlangjának kapuja, kinyílt hirtelen, hogy 
kiengedje magából egy dühödt Zseni zenekarának boszorkányos hangjait. 
Félelmetes volt! És amikor befejeződött, eszünkbe sem jutott, hogy 
tapsoljunk, beszélni sem mertünk. Soha nem fogjuk elfelejteni ezt az 
1878-as szép júniusi estét”. (Ch. M. Widor visszaemlékezéseiből.) 
 

Érthető az a lázas törekvés, amivel Liszt közvetlen tanítványai és 
követői köre - rabul ejtve - két generáción át keresi a kulcsot ahhoz, 
hogyan zongorázott Liszt. 
 

A könyv az összehasonlító munka szempontjait a következő 
gondolatkörök szerint csoportosítja: 1. milyen technikai látásmóddal 
szemléli az író Liszt játékát, 2. és a zongoránál való általános 
magatartását. A szerző beépíti munkájába a századeleji különböző 
metodikai irányzatokat is, sort kerít a legapróbb anatómiai 
vizsgálódásokra, majd sarkítva a kérdést, bemutatja, „mivé vált a Liszt-i 
technika az epigonok kezében.” Mindent előkészít, hogy kísérletet 
tehessen a „Liszt-i technika elemeinek” megfogalmazására. De ugyanilyen 
részletesen beszél Liszt zenei utasításairól is. (Az elaszticitás, a 
könnyedség, a játék lágyságának és erejének technikája, a polifónia, 
pedálozás, frazeálás stb. szempontjai vezérlik gondolatmenetét.) 
 

A Technikai Tanulmányok c. rövid fejezetből megtudhatunk egy 
adatot is: „A kiadványból (1978-ban) egy példány (volt) elérhető a párizsi 
National Bibliothéque-ben, a spanyol címlap 1886-os kiadásának egyetlen 
példánya.” Micsoda hézagpótló szerepet töltött be az 1983-as magyar 
kiadás! 
 
Érdemes ezt a könyvet részletesebben megismerni, még akkor is, ha 
kockáztatjuk, hogy „az ellentmondások örvénye a tisztánlátást nehezítve, a 
leggondosabb kutatómunka mellett is magával ránt bennünket”. 

 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando, 1986/10-11, 27-30 p. 
 
Varró Margit nyomában  VI/1 
 

Egy csaknem 100 évig tartó, művészi és pedagógiai sikerekben 
gazdag élet krónikáját szeretnénk néhány alkalommal dióhéjban 
bemutatni. Nagy gonddal összeállított kritikák, dokumentumok 
gyűjteményének megtekintését bocsátotta rendelkezésünkre a 
Zeneművészeti Főiskola könyvtára, és kérésünkre felajánlotta 
közreműködését néhány volt tanítványa Amerikából. De közelebb hozzák 
hozzánk személyét, legkedvesebb itthoni barátjához, pályatársához, volt 
növendékéhez - Máthé Miklósné, Klári nénihez - több mint harminc éven 
keresztül írt levelei is. 
 

Varró Margit kiemelkedő pedagógiai tehetsége már egész fiatal 
korában felhívta magára a figyelmet. 
 

„A Fodor Ernő féle pedagógiai ösztöndíjat, amellyel az Országos 
M. Kir. Zenetanár-vizsgáló Bizottság jutalmazza a zongora tanár-képző 
tanfolyamon végzett zenetanárai közül azokat, akik pedagógiai 
készültségükkel kitűntek, a következők nyerték el: 
az 1906/07. tanévben Varróné P. Margit okleveles Zenetanár”.* 
 

Varró Margit ekkor 25 éves. Két év múlva megjelenik első írásával 
a nyilvánosság előtt. A Fodor Zeneiskola 1908-as évkönyve közli 10 
oldalas cikkét J. S. Bachról. Nem sokkal ezután, 1909-ben, majd ’12-ben 
W. Landowskával és a régi zenével kapcsolatban publikál hosszan. 
Közben, mint szólista is feltűnik. Ugyanebben az évben, 25. 
születésnapján, Beethoven műveiből játszik (op. 110., op. 111. stb.). A 
koncertről másnap elképesztő mennyiségű kritika jelenik meg, 11 (!) 
újságban (napilap, folyóirat). „Valaki olyan ült a zongoránál, aki 
Beethovent nemcsak játssza, hanem megértette, felfogta és érzi is” - írja 
róla Hammerschlag János a Pester-Lloyd-ban. 
 

A régi zenéről nemcsak írt; egy évvel későbbi műsorát már - itthon 
és külföldön - francia, német barokk mesterek műveiből á1lította össze. 
Közben természetesen tanít, a Fodor Zeneiskola mellett egy darabig a 
Zeneművészeti Főiskolán is. Minthogy Szendy Árpád növendéke volt, 
közvetlenül találkozhatott a Liszt-i zongorázás hagyományaival (Szendy 
1883-84 között volt Liszt növendéke). Tanáregyéniségének eredetisége 
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azonnal feltűnt. Század eleji szokás szerint a napilapok a 
növendékhangversenyekre is odafigyeltek és nagy számban közöltek róla 
kritikákat. Varró Margit felkapott, ismert tanár volt már, amikor 1921-ben 
megjelenik híres könyve, a zongora módszertan tanítás alapmunkája, a 
„Zongoratanítás és zenei nevelés”. Nagy sajtóvisszhangja van a könyvnek 
itthon és külföldön is. A könyv eredetisége, hogy módszerét szorosan a 
gyermekpszichológiai ismeretekre építi, tudatosan és ezáltal úttörő lépést 
tesz a zenetanításban. 
 

Néhány évvel ezelőtt a Zeneműkiadó felkérte Máthé Klári nénit 
egy módszertankönyv megírására, amit ő azzal hárított el, hogy nincs rá 
szükség. „Olyan jól, mint Varró Margit, úgysem tudnám megírni.” Milyen 
hasznos lenne, ha ez a könyv újra megjelenne! 
 
„Gréte” személyéről a „legkedvesebb tanítvány” Klári néni tudott a 
legtöbbet. Több évtizedes levelezésük bizonyítja, hogy a távolság - Varró 
Margit 1938-tól haláláig Amerikában élt és működött - nem választotta el 
őket. 
 

 
 
Még halála előtti egyik utolsó levelében is ezt olvassuk: 1974. ápr. 13 

 
Klárikám - köszönöm rövid, de „velős” lipcsei híradásodat és 

hasonló jókat kívánok. - Nagyon büszke vagyok Rád, és fő örömöm az, 
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hogy hű maradsz hozzám, hű vagy Magadhoz is. „Igazi zenei és emberi 
rokonság van kettőnk közt - ritka dolog. Csak félek, hogy túlbecsülöd 
részemet sikeredben: „You have your own aura and magnetism” mert, 
ahogy parlagon mondják itt: „You can take the horse to the water, but you 
cannot him drink”.« 

 

 
 

És egy évvel később, 
„May 6/75. 
… Remélem, Klárikám jól vagy mindenki örömére - én már nehezen írok. 
-  
Te vagy példaképem. 
Minden jót! Pá. Gr. = V. M.” 
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Amerikai volt tanítványa, Roberta S. Lysaght a „The Piano 
Teacher” c. magazin volt szerkesztője így emlékszik Varró Margitra 1986. 
augusztusi levelében: 
 

„Én az első szemesztert hallgattam nála a Sherwood Music School-
ban, itt tanított 1940-41-ben. Ebben az évben ismertetett meg bennünket a 
„Mikrokozmosz”-szal. Előadása ragyogó volt. Azt tudom Bartókról, amit 
tőle tanultam!” 
 

Varró Margit elhangzott előadásainak, megjelent cikkeinek listáját 
hozzávetőleges pontossággal közli az 1980-ban „Tanulmányok, előadások, 
visszaemlékezések” című - Zeneműkiadó gondozásában megjelent - kis 
könyvecske. 90%-át azonban nem állt módunkban eddig megismerni, 
elolvasni. 

                                                                                         (folytatjuk) 
 

Ábrahám Mariann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* (A Fodor Iskola Emlékkönyve, 24. old.) 
 
 

 112 



Parlando: 1987/3, 28-29 p. 

 

 

Varró Margit nyomában (2.) 

 
 
 
 
 

Varró Margit egész életére jellemző széles látókörű - a 
zenetörténet egészét, a legrégibb stílusoktól kezdve a legmodernebbig 
felölelő -, tanári, előadóművészi, zenetudósi, írói munkássága. Minden 
területen figyelemre méltó eredményeket mutatott fel, itthon, Európában, 
Amerikában egyaránt. Néhány konkrét adat érzékletesen bizonyítja 
kiválóságát. Már 1905-ben (?) záróvizsga hangversenyén, ahol 
Mendelssohnt és Schumannt játszott, „kitűnt” zongorajátékával. A 
jelenlevő nagyszámú közönség lelkesen tapsolt Picker Margitnak, az 
iskola legkitűnőbb növendékének, aki a műveket briliáns technikával 
játszotta. 

1907-ben, a Fodor Zeneiskola tanáraként Bachot, Ph. E. Bachot, 
Schumannt és volt tanárának, Szendy Árpádnak „egy magyaros hangulatú 
kis zeneképét adja elő. Játékát kiváló ízlés, elmélyedt tudás, csiszolt, 
egyenletes technika jellemzi, mely a nagy feladatok megoldására is 
képessé teszi” - írja a korabeli kritika. Ugyanebben az évben 
(novemberben) Breslauban koncertezik, Bach, Ph. E. Bach és Haessler 
műveiből ad elő. 
 

1909-ben „Historiches Konzert” címmel állítja össze programját, a 
XVI-XVII. század mestereinek darabjaiból. Műsorán Bach, Händel, 
Rameau, Couperin, Muffat, Scarlatti szerepel. A műsor összeállítása 
általános feltűnést kelt, eredetisége és szokatlansága sok újság 
kritikusának figyelmét felkeltette. 
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Kritikák 1909-ből 
 

MAGYARORSZÁG:”… a művésznő a régi hangszeres irodalom 
gyöngyszemeit igyekezett az ismeretlenség homályából kiragadni. V. M. e 
művek klasszikus és finom zenei ötvös munkáinak pompás előadásával 
jeleskedett…” 
 

MAGYAR HÍRLAP:”… nagy elismerés illeti a művészt már 
pusztán a vállalkozásért is. Érdeme, hogy nem fárasztotta a hallgatóságot a 
XVII-XVIII. sz. zenés emlékeivel…” 
 

ALKOTMÁNY:”… pompás technikájú, mélyen átgondolt, 
finoman kidolgozott, elmélyedő játékát a közönség lelkes tapssal 
honorálta…” 

 
FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG:”… az egész este egy 

gyönyörűséges élvezet volt, antik, érintetlen, fiatalos muzsikából fakadó. 
A régi mesterekért köszönet illeti Varró Margitot…” 
 

BUDAPEST:”… a stílszerűség volt az, ami főként meglepett a 
művész előadásában. Klasszikus egyszerűség, tiszta szólamvezetéses 
grácia, különösen a régi francia és olasz zeneszerzők előadásánál…” 
 

PESTI NAPLÓ:”… Komoly stúdium, a kor megértése, sok 
tiszteletre méltó munka eredménye látszik az előadásból és szeretetteljes 
rajongás e mesterek finom zenei ötvösmunkái iránt. Imponáló a 
vállalkozás és tiszteletet parancsol.” 

 
PESTI HÍRLAP:”… az előadás meglepő stílszerűséggel és előkelő, 

művészi előadással párosult.” 
 

BUDAPESTI HÍRLAP:”… e művekkel nehéz az akadémikus 
szárazságot elkerülni, s ebben a szűk körben egyéniséget mutatni. Varró 
Margitnak ez ma este sikerült… Megfigyelhettük a művésznő rendkívül 
kifinomult stílusérzékét. Szinte különös kifejezésmódjai vannak a német 
elmélyedő sokszólamúságnak, a francia hajlékony táncformának, s az 
érzékien könnyed, régi olasz hangszeres stílus megszólaltatására…” 
 

EGYETÉRTÉS:”… Varró Margit e műveket kiváló stílusérzékkel, 
és azzal a művészi önmegtagadással szólaltatta meg, mely akkor 
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szükséges, ha valaki a hangversenyzongorához szokott fülnek egy régi kor 
zenéjét akarja annak tökéletlen eszközén híven bemutatni…” 
 

Nem véletlen ezek után, hogy az első alkalmat megragadja, és a 
régi zene iránti szeretetét, gondolatait „Alte Music” c. rövid cikkében 
(megjelent a Pester Lloyd hasábjain, 1909) közzéteszi. 
 

Ugyanilyen forrásból táplálkozik a jó 20 évvel későbbi 21 
előadásból meghirdetett zenetörténeti sorozata is, melyet az 1935/36-os 
tanévben „Zenetörténelmi előadások kultúrtörténeti keretben” címmel 
tartott lakásán, 5 hónapon keresztül, zenepedagógusok és érdeklődők 
számára. Előadását három témakörre bontotta. 

 
1. Az ős zenétől Bachig 
2. Bachtól Brahmsig 
3. Brahmstól napjainkig 
 

„Ez a kurzus áttekintést nyújt arról, hogyan alakultak ki az egyes 
stílusok és ezekből a modern zene, s mi módon függ össze a legrégibb kor 
a legújabbal, a ma élő legprimitívebb zene a legfejlettebbel. Lehetőleg 
mindent bemutatok, amiről beszélek; vagy magam, vagy művészek 
közreműködésével; a legrégibb, az exotikus, továbbá a zenekari-énekkari 
műveket külön e célból összeválogatott gramofonlemezek segítségével.” 
(Ne felejtsük el, 1936-ot írunk!) Később, Amerikában, a 40-es években 
nagyszámú hallgatóság hallgatja minden bizonnyal angol nyelvű „lecture-
recital”-jeit, ahol a tanítás mellett hasonló témakörben ad elő. 

 
                                                                                         (folytatjuk) 

 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando 1987/3, 24-27 p. 

Gizi Néni… fénykép nélkül villanófényben 

 
„… türelem, 
rugalmasság, 
intelligencia” 

(Neumann J.) 
 

Véletlen találkozás hívta fel újra a figyelmemet egy évtizedek óta 
gyakran hallott, tanári pályafutásom alatt állandóan visszatérő kedves, 
ismert névre: Gizi néni. Volt növendékem alig 11 éves szakiskolába 
felvételiző „gyermekét” hozta el hozzám. Szolfézstudásáról érdeklődtem, 
amikor röviden így válaszolt: „Gizi nénihez jár. Engem is ő készített elő a 
felvételire.” Kistétényi Melinda édesanyja tanít még? - kérdeztem. 
 

»Igen, otthon. És Zs. annyira szereti, hogy azt mondta nekem, „én 
akármilyen nagy leszek is, mindig Gizi nénihez fogok járni!”« 
 

Még aznap egy rövid telefonnal felvettük a kapcsolatot, Gizi néni 
meghívott, megismertem, beszélgettünk. 
 

Gizi néni szolfézstanárként végzett? 
 

„Nem. Ének főtanszakos voltam. A Zeneakadémián Anthes 
György volt a mesterem; imádtuk őt, nemcsak én, hanem az egész 
Akadémia.” 
 

Szólót is tetszett énekelni? 
 

„Hogyne. Már 12-13 éves koromban nagyon fejlett és szép 
hangom volt, 15 éves koromban soron kívül vett föl az Akadémiára 
Anthes professzor. Különösen Wagnert szerettem. Szabó Lőrinc 
jelenlétében a férjemmel együtt elénekeltük a Walkür egész első 
felvonását. Én kísértem magunkat. Később, Melinda 9 éves lehetett, 
amikor a Rádióban közösen léptünk fel. De rendkívül lámpalázas voltam, 
ezért nem vállaltam el, hogy az Operában szólóénekesként szerződtessen 
Radnai Miklós, az Opera akkori igazgatója. Radnai összhangzattan 
tanárom volt 3 évig. Rendkívüli, nagy tudású ember volt, nagyon szerettük 
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őt. Ő küldte hozzám Báthy Annát, hogy korrepetáljam összhangzattanból. 
18 éves voltam akkor. Anna felvidéki lány volt, hallatlanul tehetséges, 
nagyon intelligens. Már akkor gyönyörű, sötét hangja volt. Végül annyira 
jól tudta az elméleti dolgokat, hogy együtt elemeztük Beethoven 
szimfóniáit.” 
 

A családban más is zenélt annak idején? 
 

„Csak édesanyám. Ő gyermekkorában Bécsben élt. Különlegesen 
jó énektanára volt. Három generáción keresztül énekeltük azokat a 
Brahms-kánonokat, amelyeket tőle tanult. Ez a tanár ugyanis nemcsak 
énekelte, hanem egyidejűleg hegedülte is a kánon egy-egy szólamát! A 
családban nálunk két nyelven beszéltünk. A mamával németül, a papával 
magyarul. A nyelvek állnak hozzám a legközelebb. 
 

1918-ban, édesapám halála után csak fél fizetésből éltünk, nagy 
szegénység volt, a pénz nem ért semmit, tanítanom kellett. A szolfézs 
sokaknak nehezen ment annakidején, ezért vállaltam el az 
évfolyamtársaim tanítását is. Azóta is tanítok.” 
 

Szolfézst, összhangzattant? 
 

„Hosszú ideig énekesekkel korrepetáltam, iskolában csak 2 évig 
tanítottam. (Melinda fél éves korában elénekelte a C-dúr skálát, igaz, 
kitűnő füle is volt, de állandóan zene szólt itthon, nem volt akkora csoda!) 
Majd fokozatosan tértem át az elmélet tanítására. Radnai módszerét olyan 
jónak találtam, hogy őt próbáltam követni.” 
 

Miből állt ez a módszer? 
 

„Rém egyszerű! Soha nem abból indult ki, hogy mindenki tudja 
azt, amit ő. Néha kapok olyan gyereket, akinek „talpalva van a füle”, a 
legalapvetőbb dolgokról sincs fogalma. Elemi dolgokat kell 
tudatosítanom. Akinek gyengébb adottságai vannak, az is meg tudja 
tanulni a szabályokat és ennek alapján már könnyebben tud gondolkozni. 
Meglepő, milyen különböző a növendékek hallási képessége. Én 
mindenkivel elölről kezdem az anyagot és a felkészültsége vagy tehetsége 
szerint haladunk lassabban vagy gyorsabban. Így kiderül, hol vannak 
hiányok és azt maradéktalanul pótolom. Szeretek nagyon egyszerűen 
magyarázni, hogy megértsék. Van, aki ugyanazt az anyagot hetek alatt 
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feldolgozza, amit a másik évek munkájával is csak nehezen. De az óriási 
különbségek ellenére előbb-utóbb eljutok velük a várt eredményhez. 
 

Én állandóan ellenőrzöm, mit és hogyan dolgozott a növendékem. 
Minden példát leiratok, kidolgoztatok és a zongorán is meghallgatom. 
 

Miből tetszik tanítani? 
 

„Én a Kesztler könyvet a klasszikus összhangzattan tanítása 
szempontjából kiindulásként nagyon jól használhatónak tartom. 
Rendszerezett, sok példa van benne, biztos alapot ad. Viski, Melinda 
zeneszerzés tanára is ezt tanította, és könyörtelenül bevasalta Melindán is. 
Erre épülve jöhetnek a modernebb szemléletű módszerek.” 
 

Hogyan lehetne Gizi néni módszerét alkalmazni csoportos 
tanításnál? 
 

„Azt hiszem, ugyanezt csinálnám. Talán minden szabályt felírnék a 
táblára is. Ámbár minden ember annyira külön világ, annyira más a 
befogadó képességgel. Van, akinek jó szívvel feladok 15 példát egyik 
óráról a másikra, más esetben pedig örülök, ha valaki kettőt kidolgoz. De 
minden óra külön élvezet nekem, mert minden óra más.” 
 

Hány éves korú gyerekeket tetszik tanítani? 
 

„Különböző. Van 10 éves és 18 éves, tanárképzős, szakiskolás, 
alsó fokú tanuló is. Általában felvételi előtt jönnek hozzám, hogy a 
hiányokat pótolják. Volt egy kis hegedűsöm, akinek semmi alapja nem 
volt. Szakiskolai felvételi előtt jött. Elképzelni nem tudtam, mire jutok 
vele. Két hónap múlva megkértem, hozza el a hegedűjét és játsszék nekem 
valamit. Eljátszott egy Händel-szonátát, azt soha el nem felejtem, olyan 
gyönyörűen szólt az a hegedű. Majdnem sírva fakadtam. Bekerült a 
szakiskolába. Másik két hegedűs - testvérek -, 6 évig járt hozzám. A 
végén, mint rendkívüli tehetség kerültek be a főiskolára. Volt 
Jugoszláviából egy gordonkásom, amikor idejött, azt sem tudta, hogy van 
a zongorán a C vagy a D! Végül ezt is felvették a főiskolára. De van a 
régebbi tanítványaim között nagyon sok, akikkel a kapcsolat megmaradt 
később is. Többől lett főiskolai tanár, nagynevű előadóművész, világjáró. 
Van olyan, akiből nagy tudós lett, azóta minden könyvéből küld nekem 
dedikálva egy példányt. Vagy említhetném a ma egyik legismertebb fiatal 
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zeneszerzőt, ő is évekig járt hozzám. Először nem szerette az 
összhangzattant, most pedig maga is azt tanítja!” 
 

Gizi nénit ez az energia befektetés nem fárasztja? 
 

„Egyáltalán nem! Igaz, hogy 80 éves vagyok. De itthon már 
semmit nem tudok csinálni. Csaknem teljesen elromlott a szemem. Alig 
látok valamit. Pedig jó 10 évvel ezelőtt kaptam az első szemüveget. 65 
éves koromban kedvet kaptam ahhoz, hogy megtanuljak oroszul. 
Eredetiben akartam olvasni Puskint. Sikerült is eljutnom addig, hogy 
néhány művét elolvastam oroszul. Közben a Rádió felkérte Melindát, 
hogy 10 Muszorgszkij-dalhoz írjon megfelelő magyar szöveget. A 
nyersfordítást én akartam elkészíteni. Kértem hozzá az orosz tanárnőm 
segítségét. De elutasította, „Hogy képzeli, hogy ilyen múlt századi elvont 
szövegeket vissza tudok adni magyarul! Vegye elő a szótárt és fordítsa 
le!” Igaz, más nyelven sem tudott volna segíteni, mert sem franciául, sem 
angolul nem tud annyit, hogy azon a nyelven vissza tudta volna adni. 
Nekem van egy ragyogó német-orosz, orosz-német szótárom, de túl apró 
betűkkel van írva. Akkor kértem először szemüveget. Átrágtam magam 
két éjszakán keresztül ezen a szövegen és nem tudod elképzelni, milyen 
boldog voltam. Először azért, mert megismertem, másodszor azért, hogy 
meg tudtam csinálni és segíteni tudtam Melindának. De most már az is 
vágyálom csak, hogy szeretnék főzni! Pedig, még a mama élt, kevesebb 
gondom volt a háztartással. Később már a reggelit is ágyba vittem neki. 
Ötkor keltem. Reggel hatkor általában már a csarnokban voltam. Sokszor 
napi nyolc órát is tanítottam. Igaz, egy héten egyszer volt bejárónőnk is. 
Nem voltam fáradt, éltetett a sikerélmény. Most is örülök, amikor jönnek a 
növendékek, vagy amikor a régebbiek olykor virággal, üdvözlő 
kártyákkal, kedves levelekkel fölkeresnek. Én ragaszkodom a munkához, 
a tanításhoz. A tanítás igen nagy öröm.” 
 

Valami titoknak mégis lennie kell, miért jönnek újra és újra az új 
tanítványok? 
 

„Szeretnek a gyerekek, annyi az egész! Számomra az a 
legfontosabb, hogy rögtön legyen köztünk kapcsolat. Eleinte sok gyerek 
zárkózott, én örülök, ha az együttes munka kapcsán kinyílnak. 
Meggyőződésem, hogy szeretet és türelem, nyugalmas légkör nélkül nem 
lehet eredményesen tanítani.Ma is hálával és szeretettel gondolok régi 
tanáraimra: 

 119 



énekmestereimre: Anthes, György, Maleczky Bianka, Révhegyi Ferencné. 
elméleti tanáraimra: Radnai Miklós, Molnár Antal, Molnár Géza, Siklós 
Albert, Szabados Béla, Dr. Várkonyi Béla, Dr. Sántay Mária (olasz nyelv). 

 
Gizi néni, egy listát látok az asztalon. A felírt nevek…? 
 
„Igen, a szívemhez nőtt kedves tanítványaim nevét írtam össze, 

akikre büszke vagyok, hogy hozzám jártak és az én munkám is segíthetett 
pályájuk alakulásában. Jó látni, milyen sokan lettek közismertté !” 
 

Megnézhetem?  

     „…….” 

Véletlen, hogy eljöttem, hogy itt vagyok,véletlent megragadva 
kívánok a közelgő 81. születésnap alkalmával a hosszú munkásévek után 
sok további örömöt a tanításban valamennyi volt, és jelenlegi növendék 
nevében is! 
 

 
 

 
Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1987/11, 23-26 p. 
 
 

 

        Zongoraóra a szerzővel 

 

Mező Imre 16 könnyű 
zongoradarab sorozatáról 

 
 
 

Egy mű előadási jeleinek megfejtését az segíti elő legjobban, ha 
maga a szerző világít rá megoldásukra. Mező Imre: 16 könnyű 
zongoradarab című sorozata közkedvelt előadási darabja a zeneiskolák 3-
6. osztályos növendékeinek. 
 

- Mit mond a szerző a darabokról? 
 

- Mind a tizenhatnak a témája népdal. Tizenháromé magyar, 
háromé pedig szlovák dallam. Ezek a művek nem pusztán zongoraátiratok, 
még akkor sem, ha bennük az eredeti népi dallamok változtatás nélkül 
megmaradtak. A dallamokhoz komponált ellenszólamok, harmóniák stb. a 
teljes, szöveges népdal hatását is hivatottak ugyan pótolni, de azt is 
kifejezésre juttatják, hogy rám hogyan hatottak ezek a népdalok, magam 
milyen viszonyban vagyok ezekkel a népdalokkal, mit értettem meg, mit 
fogtam fel belőlük. Így új művek születtek. Karakterdarabok, melyeknek 
mondanivalóját alapvető módon a témául szolgált népdal, végső soron 
azonban mindig az adott mű egésze határozza meg. A jó előadás 
érdekében tehát első teendőnk a források, az „eredeti” tanulmányozása. 
Csak ha megértettük és megéreztük a témául szolgált népdal 
mondanivalóját, akkor jutottunk az egyes darabok alapvető tartalmi 
elképzelésének, kifejeznivalójának birtokába. A végleges megoldást pedig 
csak a darabok teljes zenei anyagának tanulmányozása és elsajátítása 
adhatja meg. 
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- Hallhatnánk néhány szót - kottával a kézben - az egyes darabok 
előadásáról? 
 

- Az első egy kötetlen metrumú, rubato dallamra épül. A dallam 
deklamálásában az eredeti népdalszöveg ritmusát is követhetjük. A 12. és 
15. ütemben levő korona alatt a kíséret három akkordja legyen egyenletes. 
Ezeket a jobb kéz fermátás hangja után kb. egy negyeddel indítsuk, 
megszólaltatásukat kissé könnyedebbnek képzelem. Ne három kimért és 
súlyos akkord legyen, hanem egy folyamatos bevezetés a következő 
sorkezdethez. A befejezés előtt egészen az utolsó előtti ütemig tartsuk a 
fortét. A jó tempót maga a népdalszöveg sugallja - próbáljuk 
megénekeltetni a zongorát! A darab második felében a kifejezés 
szenvedélyesebb, a harmóniaváltások ritmusa izgatottabb. Ennek 
megvalósításával jön létre a jó formálás és építkezés. 
 

A második darab nem túl gyors. A vízimalom egykedvű, 
folyamatos, monoton zsongásával indul, itt kissé dúsabb színező pedál 
kívánatos. A harmóniaváltásoknál is tartanunk kell a mozgás 
egyenletességét - a malomnak járnia kell! -, a váltásoknál egy parányi 
dinamikai kiemelés szükséges csupán. A bal kéz egyenletes, kétnegyedes 
metrumával a jobb kéz változó ütemű dallama áll szemben, amely a már 
kissé bizonytalan egyensúlyi helyzetű, részeg legény búját-baját meséli el. 
Ez a szólam élje a maga külön életét, tisztán artikulálva, a bal kézre szinte 
oda sem figyelve. A tempót úgy válasszuk meg, hogy a két szólam 
aszimmetriájának exponálására a legalkalmasabb legyen. 
 

A harmadik darab feszes, kimért tartású csárdás. Hangja a giusto 
ellenére se legyen kemény! A nyolcadokat ne játsszuk élesen ritmizálva. 
Ezek is dallamhangok legyenek. Ez egy olyan tánc, ahol a giusto nem 
merev, szorított, hanem könnyed tartású, lágyan ritmizált. 
 

A negyedik darab nyugodt felső szólama „végtelen melódia”. 
Középtempóban játsszuk, puha akkordokkal, tiszta és világos 
szólamvezetéssel kísérjük. A darab végét kissé le lehet lassítani. A sorozat 
egyik legnehezebb darabja! 
 

Az ötödik darab előadása folyamatos, nyugodt, hangulatát nem 
szabad túldramatizálni. A középrészben is lágy fortéval egyszerűen 
előadva szóljon. Apróság, de mégis fontos: a kis kánon indítása (9. ü.) 
előtt nincs szünet. Az utolsó ütem C-dúr akkordja telt forte, zengjen. 
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A hatodik darab hangulata csipkelődő, tréfás, vidám. A bal kéz 
staccato nyolcadai mintha egy kis veréb ugrásai lennének… A hangszert 
ne szurkáljuk, finom, puha érintés adja a staccatót -, mintha egy 
kisgyermekhez nyúlnánk. Ez a billentési igény már megszabja a tempót is. 
A forte elő van írva, de ne legyen erőltetett: a nyílt hangzás adja a 
hangerőt. A második versszakban észrevehetően elevenedjék meg a 
kíséret mozgása, de nem nyolcadonként, hanem könnyedén, ruganyosan, 
összefogottan játsszuk. 
 

A hetedik darab eleje dolce, mezzoforte, lágy telt hangon, mintegy 
vonósokon szóljon. Ha a darab eleje túl halk, megakadályozza a szép 
építkezést. Ne csak a dallam, hanem a harmóniák is ugyanilyen hangon és 
intenzíven épüljenek. A darab végén a piano új élményt jelentsen. 
 

A nyolcadik darab egy leány játék dallamára épült. A gyerekek 
kézen fogva mennek, s a hosszú sor kígyózva tekergődzik. Természetes, 
egyszerű hanggal történjék mindez. A dallam második megszólalásánál, 
amikor a kísérő motívum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kitágul-kiszélesedik, a hangerő is emelkedjen. Az utolsó előtti ütemben a 
cisz-szel leáll a mozgás, s ez a szólam megszűnik, az utolsó ütemben 
azonban a fermátás fél kótáknak szólniuk kell! 
 

- A kilences darab bevezetését el lehet képzelni úgy, mint egy 
„függönyt”? 
 

- Ilyesmire sohasem gondoltam. Egyenletes, folyamatos, nem túl 
erős, de határozott hangon képzelem. Az ötödik ütem belépését agogika 
nélkül játsszuk, a harmadik sorban a Desz-dúr hármashangzat felbontás is 
folyamatos legyen. A darab elején és végén levő éles staccatojú hangok 
valóban élesen, röviden szóljanak! Visszatérve a kérdéses első négy 
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ütemre s a rákövetkező témabelépésre: agogika helyett képzeljük úgy, 
hogy a basszusban levő gesz staccatoja mintegy „nyit”, előkészíti a 
következő f-hangot. 
 

De semmiképpen sem lehet az első négy ütemet leválasztani a 
folytatásról. A darabban levő kétféle staccato valóban kétféle legyen. A 
dallam hangjai, mint a katonásdit játszó gyermekek, úgy masírozzanak. 
Nagyon fontos, hogy az utolsó előtti negyedik ütemben a kis legato 
megszólaljon, és az utolsó két hang ékkel való jelzését vegyük komolyan! 
Itt sem képzelhető el semmiféle agogika. Ez tulajdonképpen a darab 
elejének fordítottja. Ott ék-staccato, itt staccato-ék a sorrend. Ez így 
szépen hangzik, komponálás közben azonban ez eszembe sem jutott, ez 
egyáltalán nem egy előre kiszámított dolog. Az első négy és az utolsó két 
ütem keményebb, szárazabb billentést kíván, a népdal maga könnyed, 
folyamatos hangú. Az egész darab kicsit katonás, hetyke. A bevezetés, a 
kérdéses négy ütem már exponálja ezt az alapjelleget, így semmiképpen 
sem nevezhetjük valamiféle elvont dallami vagy ritmikai ötletnek. 
 

A tízedik darab ritmikus, de minden keménység nélküli forte. A 
különböző szólamokba cserélődő dallamot törésmentesen, folyamatosan 
vegyük át, minden megállás nélkül. A negyedik témára rávezető kíséretre 
lehet egy kis pedált venni, de amint a jobb kéz magára marad, a pedált 
azonnal vegyük el. A pedál szerepe ebben a kis darabban az, hogy a kísérő 
formulák bonyolódásában fokozza a „vásári hangzavart”. Az utolsó 
témabelépés előtt a rávezető balkéz-menetben lehet egy kis „rátartás”. Ne 
siessenek ezek a negyedek, a gyorsítás egyáltalán nem oda való. Bár a 
tenuto jelölve van, mégsem felesleges megemlíteni. A darab utolsó négy 
üteme végig fortissimo. A záró négy ütem előtt ne legyen agogika, tartsuk 
a tempót. 
 

A tizenegyes darabot, bár motorikus, mégsem tudom igazán gyors 
tempóban elképzelni. Legyen együtt a könnyed zongorázás az allegro 
tartottságával, kontrolláltságával. A tempó folyamatos, de a hangsúlyok 
nagyon éljenek, lüktessenek. Sehol se maradjon egyetlen nyolcad sem 
kontroll nélkül. A jobb kézben se szaladjanak a nyolcadok, minden hang 
legyen kijátszott. Élő, éneklő nyolcadokra van szükség, dallamra, 
amelyben minden szótag érthető. Az utolsó sor végig fortissimo. A záró 
négy ütem portatója világosan tagolódjék. Előtte az együtemes szünet nem 
lehet hosszabb két negyednél, a tempóból nem engedhetünk! 
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A tizenkettes, tizenhármas, tizennégyes darab szlovák népdalokra 
épült, amelyeket annak idején, Sári községben jómagam gyűjtöttem, s 
amelyek az első magyarországi szlovák népdalgyűjteményben meg is 
jelentek. Szlovákul nem tudóknak is érdemes a szövegeket tanulmányozni, 
mert Klukon Tibor fordításai igen jók.  
 

A tizenkettesben levő rubato-t a sorvégek kis megnyújtásával érjük 
el, kevésbé az egyes ütemeken belül. A harmadik sor végén ne legyen 
megállás. A záró dallamsor végének dinamikája ne essék! A hosszú 
hangnak sokáig kell szólnia. A darab hangulata kicsit melankolikus, 
bánatos, szomorkás. 
 

A tizenhármas nem túl vontatott, de nem is gyors. Folyamatosan 
játsszuk, a sorvégeken ne álljunk le. A jobb kezet a darab második felében 
szabadon „ki lehet engedni”. A dallamot hangerőben nem szükséges 
kiemelni, a két kéz együtt szóljon, mintha egy kórus énekelne. 
 

A következő kis darab rendkívül egyszerű. Talán csak annyit 
mondanék, hogy a második strófát, amikor a forte felé törekszik, valóban 
hozzuk fel dinamikában. 
 

A tizenötös darab parlando-rubato-ja szabad teret enged a 
deklamálásnak. A darab elég rövid, így ha valaki igényli, megismételhető. 
A harmadik ütemben a nyolcad szünet nagyon fontos, ezt érzékenyen 
„szólaltassuk” meg. Az előtte levő terc disszonanciája csak egy rövid, 
bánatos sóhaj legyen. Az utolsó ütemben a bal kéz első negyedén szünet 
legyen. Azt szeretném ezzel kifejezni, hogy a fájdalomnak, 
szomorúságnak, ami előtte van, nincs feloldása. 
 

A záró darab, a tizenhatos, az előzőnek éppen az ellentéte. Ez a 
derűs hangulatú kedves kis népdal kedvenceim közé tartozik. A tempó 
élénk, de semmiképpen sem erőltetett, hajszolt. A dallam elején a második 
és negyedik negyed ne legyen staccato. A nyolcadokat plasztikusan, 
egyenletesen játsszuk, sehol se váljanak kontroll nélkülivé. „Ha szél 
volnék, fújdogálnék” - mondja a szöveg. Ezt a plain air hangulatot 
szerettem volna kifejezni a bal kéz „hullámaival”, amelyeket a dallam 
harmadik és negyedik sora alatt találunk. Az itt előírt dinamika főként a 
bak kézre vonatkozik. A tizenkilencedik ütemben levő kis hangpárok 
fontosak. Talán nehéz a sima „szélfúvás” billentése után átváltani, mégis 
lényeges, hogy a kis ívek szerint, lassítás nélkül, az éneklő hang 
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megtartásával tagoljuk a dallamot. Mintha kis fodrok lennének ezek, 
mozgalmas ellentéteként az előző dallamfelület simaságának. 
 

A darabokat 1952-ben és 1959-ben komponáltam, de ekkor 
nyomtatásban nem jelenhettek meg. Pár évvel ezelőtt revideáltam a teljes 
sorozatot, és most a kiadásra is sor került, rövid időn belül kétszer is 
megjelent, egykori iskolám, a békéstarhosi „Énekiskola” emlékének szóló 
ajánlással. Még annyit, hogy a sorozat nem zárt, bármely darabja külön 
vagy több darabja együtt tetszőleges sorrendben is előadható. 
 

Ábrahám Mariann 
 
 
 

Parlando: 1988/3, 28-29 p. 
 
 
 
 
      Varró Margit nyomában (3.) 
 
          Riportok - a tanárral 
 
 
 
 
 

 
Téma: „tehetségprobléma a művészetben” 
 
(Színházi Élet, 1925. V. 19.) 
„Egy grammnyi tehetség többet nyom a latba, mint egy kiló tanítás.” 
 
(Újság, 1930. III. 28.) 
„A zenei tehetségekről a zenepedagógia terén ismert érdemű Varró Margit 
nyilatkozik: 
 
... a zenei tehetség legkorábban zenei hajlam alakjában nyilvánul meg. Ezt 
a hajlamot muzikalitásnak nevezzük. Fontos megállapítani, hogy mely 
típusok tartoznak ebbe a csoportba. Különbséget teszek zeneértő és 
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zeneérző emberek között. Az elsőnél primär az értelmi funkció; a külső 
forma, felépítés, stílus ismeretének igen fontos szerepe van az élvezetében. 
A másiknál primär a zene hangulati átérzése, a belső tartalom közvetlen 
felfogása. Zeneértővé lehet valakit nevelni, zeneérzővé nem: ezzel csak 
születni lehet. Zeneérző embernek szinte anyanyelve a zene. A teljes 
értékű zenei tehetségben meg kell lennie a muzikalitás mindkét 
fajtájának.” 
 
(Pesti Hírlap, 1932. XI. 27.) 
„   A muzikális rátermettség a kitűnő zenei hallásból, a zenei benyomások 
képzeletre és szellemi életre tett nagy hatásából tűnik ki. A született 
zenészt az jellemzi, hogy ösztönösen tud hangokban érezni és 
gondolkozni. A származás, öröklődés, a család, a környezet, a nevelés, az 
iskoláztatás, a környezet szellemi látóköre, az ország kulturális viszonyai 
mind-mind fontos tényezők. Németországban a gyermekkertekben, elemi 
és polgári iskolákban helyesen vezetik be a kötelező énektanítást, tehát 
aligha marad felismeretlen a jelentősebb zenei tehetség. Egy berlini 
népiskolában tíz évesekből szimfonikus zenekart állítottak össze. 
 
A reproduktív tehetségnél nagyon fontos a jó tanár. Mindezek mégsem 
sorsdöntő fontosságúak, hanem inkább a belső erők kiegyensúlyozása, ami 
a tehetség és karakter küzdelmeiből születik: A művészi élmény 
legmélyebb forrása tudaton kívüli énünk rejtélyes tartalma…” 
 

Simrock-Rather Kurier, 1932.XI. 
 
Amit „csak úgy” az órán mond - Varró Margit 
 
Ha arra várunk, hogy játék közben majd csak „belejövünk”, már rég késő. 
Már „benne kell lenni”, mielőtt játszani kezdünk. Sohasem kezdj és fejezz 
be véletlenszerűen! Ha a kezdet jó, minden jó; ha a vége rossz, minden 
rossz. 
 
Miért olyan óvatos és visszafogott a kifejezés? Még senkit nem csuktak be 
azért, mert a zenében szabadon engedte érzelmeit megnyilvánulni. 
 
Ne dolgozzunk kétellyel a szívünkben! Gondoljunk a Bibliára: találj 
örömöt a munkádban. De mindenben ne tartsd magad az Íráshoz. Így 
például: mindig tudja a bal kezed, mit csinál a jobb. 
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Ne csak gyakorolj, betanulj! Játssz sokat lapról, improvizálj, kamarázz: 
frissen, szívből muzsikálj: ez eredményezi a természetes, szép kifejezést. 
Nem lehet egy nyelvet megtanulni, ha csak a hangzókat tudjuk és 
költeményeket tudunk fejből idézni. 
 
Először élményeket szerezzünk, aztán van mit kifejezni! A remekműveket 
érezze át a szív, építse fel a szellem, dolgozza ki a hangszer és aztán az 
előadásban vitessük magunkat a zenével! 
 
Már minden világos, tisztán játszott, már minden a helyén van. De: a ház 
új - és lakatlan. 
 
Az előadás megformált, ha a tartalom és a forma minden félig képzett 
zenész számára is világos, és a zeneértőnek nincs az a kellemetlen érzése, 
hogy őt oktatják. 
 
Egy mesterkélt rubato bosszantó és kellemetlen, mint egy megfagyott 
mosoly. Abban a pillanatban, amikor a művész és publikum 
belefeledkezik a műbe, helyreáll közöttük a kontaktus. 
 
Az előadóművész csak akkor tud szuggesztív lenni, ha felette áll 
személyes élményének és nem vergődik benne. 
 
Minden teljesítménynél őrizzük meg a könnyedség látszatát. Egyszer majd 
így nyilatkoznak rólad: ”…a pedálnál X úr”. 
 
A játék hamis, ha a dinamika nagyobb, mint a mögötte levő élmény. 
 
Dinamikai skálánk a forte irányában fizikailag behatárolt; így tehát 
ugyanolyan gondosan kell a piano irányában kiépíteni. 
 
Ne spóroljunk magunkkal. Minél jobban „kiadja” magát egy művész, 
annál jobban önmaga lesz. 
 
Nem csak az fárasztja a művészt leginkább, amit „megdolgozik” és 
teljesít, hanem az is, amit nem csinál, és nem teljesít. 
 
Ne elégedjen meg azzal, ha képességei határa alatt marad. Hogy azzá 
váljunk, amik lehetnénk, kell fölülmúlni önmagunkat. 
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Úgy gondolom, hogy a lusta emberek tehetsége nem az igazi. Az igazi 
tehetség hajtóereje a benne meglevő szorgalom. 
 
Te is azokhoz a szomorú hősökhöz tartozol, akiknek a morális 
„másnaposság” jobban fekszik, mint a kitartó munka. 
 
Igyekeztem mindig elkerülni azokat a tanárokat, akik elégedettebbek 
voltak velem, mint én magammal. 
 
Soha ne mondd előre: „én ezt nem tudom”! És ha valóban nem megy 
valami azonnal, akkor is csak így fogalmazz: ezt még nem tudom! 
 
Senkinek sincs joga ahhoz, hogy céljait feladja, mielőtt következetes 
munkával felismerte képességei határát és hiába kereste annak 
megoldását, hogyan lenne még többre képes. 

Ábrahám Mariann 
 
Parlando: 1988/10-11, 39-41 p. 
 

 
 
 
        Varró Margit nyomában (4.) 
         (1881-1978) 
 
 
 
 
 
 

Varró Margit szemléletét gyökeresen 
áthatotta a pszichológiai ismeretek alkalmazásának fontosságába vetett hit. 
1926-ban előadást tart a „Pszichológiai Társaságban” a gyermek és zene 
kapcsolatának lélektani vonatkozásairól. A témáról így ír később: „Aki 
zenét tanít, nem nélkülözheti a lélektani belátás segítségét, ha a zenén 
keresztül nevelni is akar. Azonban, amint már James is megmondta, a 
pszichológia tudomány és a pedagógia művészet, tehát: találékony elme 
kell a pszichológiai belátások helyes felhasználásához és - tesszük hozzá - 
helyes ítélőképesség a felhasználandó ismeretek és eljárások 
kiválasztásához is. 
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Egy bizonyos pszichológiai iskolához való kizárólagos 
ragaszkodás szerintem túlságosan korlátozná a zenetanítás autonómiáját. 
Éppen ezért, én magam sokfelé érdeklődtem a pedagógia és lélektan 
kiterjedt birodalmában s a vendégjog alapján mindenünnen azt vittem el - 
hálásan -, ajándékképpen, ami speciális, pedagógiai és művészi céljaimnak 
legjobban megfelelt…” (A jövő útjai, 1937., 162. o.) 
 

Már 1926-ban cikket ír „A művész és gyermek tehetségtudata” 
címmel. A cikket a „Musical quarterly” (New York) közli. 
 

Ugyanez a folyóirat közli „A nagy zeneszerzők kettős arca” című 
cikkét, melyben különleges pszichológiai nézőponton keresztül próbálja 
megfejteni azoknak a hatóerőknek mibenlétét, melyek a nagy alkotásokat 
létrehozó komponisták személyiségének összetevői. 
 

A cikk megjelenése után az amerikai „Musical Courier” 1937. 
május 8-i számában „Jekyll-Hyde Composers”* (Kettős-arcú 
komponisták) címmel a következőket írja: „Gyengédlelkű embereket 
gyakran megtéveszti az a tény, hogy a kifinomult műremekek alkotói 
magánéletükben durva és embertelen életmódot folytatnak. A modern 
tendencia az ilyen összefüggéstelenségeket csaknem mindig axiómaként 
kezeli és egy egész iskola keletkezett, hogy bebizonyítsa: a szeretetreméltó 
különcök megváltoztathatatlan, istenáldotta művészek. Ez meglehetősen 
kétes elmélet, mellyel a másik oldalon olyan zsenik állíthatók szembe, 
mint Bach és Händel, kiknek ugyan volt „vérmérsékletük”, de 
viselkedésben nem nagyon tértek el a normától. 
 

Varró Margit, magyar író a „Nagy zeneszerzők kettős arca” (The 
dual personality of great composers) című tanulmányában, melyet a „The 
Musical Quarterly”-ben (New York) publikált, Brahms idézetével kezdi: 
„a művészt sohasem szabad elválasztani az embertől”. 
 

Miss Varró elhatározta, hogy minden zeneszerzőt két kategóriába 
sorol és bemutat néhány rendkívül különböző zsenit, akik kortársként 
éltek: - a Händel-típust, ahol művészet és élet azonos „bolygón” zajlik és a 
Bach-típust, ahol a művészet háttérbe szorítja az életet. Ez lehet vagy sem 
teljesen kielégítő módja annak, hogy egy zenei személyiséget 
jellemezzünk és nem véletlen, hogy szükségessé válik további felosztás is, 
ha meg akarjuk mutatni a benne foglalt jellemvonások változatait. 
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Az író felsorakoztatja azokat a szerzőket, kiknek élete és 
munkássága ugyanazokat a sajátosságokat mutatja: Gluck, Mendelssohn, 
Schumann, Chopin, Liszt… 
 

A másik típus, melynél erős szakadék van az alkotás és az életvitel 
között: Haydn, kinek szerény és szorgalmas élete szemben áll hatalmas, 
szabad és változatos produktivitásával; vagy Schubert, a félénk ember, aki 
olyan parázsló és szenvedélyes zenét írt; Bruckner, a naiv alázatos tanár, 
aki mindazonáltal óriási és grandiózus műveket hozott létre… 
 

Bizonyos személyiségek sokkal komplexebbek, vagy annak tűnnek 
az elemző számára… 
 

Wagner megigéző személye talán a legkiválóbb példája az alkotás 
és személyiség közötti különbségnek… 
 

Végül is ez csak a felszín, de az író megfigyeli, hogy azokat a 
jellemvonásokat, melyekért a mindennapi ember elmarasztalhat, a zseni 
alkotómunkájában bizonyos körülmények között pozitívként értékelhetjük. 
 

Az emberi élet és művészet titka oly nagy, hogy a szemlélőnek 
tiszteletet parancsol. De kétségkívül megfellebbezhetetlen igazság, - és 
ezen a kutató szem nem tud áthatolni -, hogy a kettő között valahol 
kapcsolat van, melyet, ha megfelelően megértettünk, áthidalhatja a 
szakadékot a produktum és a személyiség között. 
 

Már 70 éves, amikor ugyanez a törekvés - a dolgok hátterében levő 
összefüggések feltárása, összegzése - merőben más területen felvillantja az 
1952-ben megjelent kis könyvecske „Designs to Music” Rajzok zenéhez 
megírásának gondolatát. 
 

1947-56-ig az „Illinois Institute of Technology's Institute of 
Design” tanára. Az intézmény nevezetes arról, hogy művésziskola 
működik benne. 
 

„Kevesen tudják olvasóink közül” - írja a chicagói „Az Írás” című 
lap -, „hogy van egy új művésziskolája városunknak, a School of Designs 
in Chicago, amely a modern képzőművészeti törekvések legkitűnőbb 
otthona. Pedig az iskola igazgatója kiváló magyar ember (!) Mr. Moholy 
Nagy, aki az első úttörő német képzőművészeti iskolának, a „Bauhausnak” 
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volt megalapítója és éveken át egyik vezető szelleme. Munkatársai közül 
ismertebb magyar nevek Mr. Kepes műépítész és Mr. Terebessy szobrász 
neve. Amerika felismerte a modern művészeti oktatás nagy értékeit és 
Chicago, a világ legnagyobb ipari centruma különösen megbecsüli a 
modern művészet nélkülözhetetlen kapcsolatait az ipari termeléssel, és a 
School of Design megfelelő anyagi és erkölcsi támogatást is nyer.” 
 

Varró Margit az intézmény keretein belül zenetörténeti 
szeminárium-sorozatot tartott. Hallgatói tehát nem zenészek voltak, hanem 
építészettel, fotóval, rajzzal foglalkoztak. Zenetörténeti sorozata Bachtól-
Bartókig ismertette a hallgatókkal a zenét. 

 
1951. októberében egyik Pestre küldött levelében így ír a 

megjelenő kis könyvről: »Címe: „Designs to Music” és úgy keletkezett, 
hogy diákjaim spontán készítették a rajzokat (absztrakt) egy Bach-
motívumhoz és ennek változataihoz, (megfordítás, ritmusváltoztatás, 
szekvencia stb.) annak nyomán, ahogy én zongorán bemutattam és 
megmagyaráztam. Ehhez és e körül írtam a kis könyvet.« 

 
A könyv megjelenése után adott interjúban a következőképpen 

nyilatkozik: 
 
»… Visual art students can „see” music« (a vizuális 

művészetekkel foglalkozó diákok „látják” a zenét). Vizuális beállítottságú 
személyek hajlamosak arra, hogy a zenét látható szimbólumokon keresztül 
„hallják”. Saját maguknak akarták a dolgokat érthetőbbé tenni, azáltal, 
hogy a zenei motívumokat abba a közegbe tették, amelyben otthonosabban 
mozogtak. Azt kívánták bizonyítani, hogy a zene megértésének nem a 
hallás az egyetlen módja. A próbálkozás bebizonyította, hogy a hallgatók a 
legfontosabb gondolatokat ragadták meg. Realizálták, hogy bár a 
művészetek eszközeikben különböznek, a formateremtő folyamat olyan 
közös alapelvekre épül, mint ritmus, ismétlés, variáció.” 
 

A rajzok elkészíttetése tehát „nem kijelölt iskolai feladat” volt, 
nem Varró Margit leleménye. Lényének gazdagságára, frisseségére, és az 
újra való fogékonyságára jellemző, hogy gondolatainak kifejtését milyen 
széles kultúrtörténeti ismeretbe ágyazta. 

 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1989/3, 10-14 p. 
 
Varró Margit nyomában (5.) 
 
Élő zongoratanítás 
- Zeneműkiadó - 
 
 
Hatvan év után,  
a magyar nyelvű kiadás előtt 
 
 
 
 
„Varró Margit könyve a Bibliám…” 
 

Varró Margit zenepedagógiai nézeteit először „Zongoratanítás és 
Zenei Nevelés” - különös tekintettel az első három év oktatási módszerére 
(a kezdőtanítás metodikája) címmel összegzi. Ez a könyv 1921-ben 
Rózsavölgyi és Társa kiadásában jelenik meg. Könyvét két fő részre 
osztja. Az első részben ismerteti módszerét („a zenei érzék és értelem 
nevelése, a zongoratanítás technikai része, a kezdőoktatás lélektani 
vonatkozásai”), a második részben pedig leírja alkalmazásukat („az első, 
második és harmadik év tanmenete”). 
 

További nyolc év megfigyelésének és anyaggyűjtésének 
eredménye könyvének bővített és átdolgozott német nyelvű változata, 
mely 1929-ben Der lebendige Klavierunterricht címmel Simrock berlini 
kiadó kiadásában jelenik meg először (újabb kiadások 1936, 1951, 1958). 
 

A könyv tartalmát azonban most másként súlypontozza: 
 

I. A zenei érzék és értelem nevelése 
II. A zongoratanítás technikai része, és a legfontosabb 
III. A zenetanítás pszichológiai része. Az első könyv mintegy harminc 
oldalát 100-ra bővíti. A könyv sikere óriási. Megjelenése után fél évvel 
már két rangos főiskolán, Berinben és Lipcsében tankönyvvé nyilvánítják. 
Német nyelvterületen tankönyvként használják még ma is. 
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Kivonatok a SIMROCK által 1951 és 1958-ban megjelentetett 
kritikából, mellyel a kiadó Der Lebendige Klavlieruntericht-et előzetesen 
reklámozza: 
 
Bartók Béla 

„Varró Margit a maga területén egyike a legkiválóbb 
szaktekintélyeknek. Könyve olyan rendkívüli, hogy időszerűségét soha 
nem veszíti el. Varró asszonynak köszönök néhány javaslatot is 
Mikrokozmoszom első füzeteinek összeállításánál.” 
 
Prof. Dr. Erich Doflein, Freiburg im Breisgau 

„Örvendetes tény, hogy Varró Margit könyve, a Der lebendige 
Klavierunterricht ismét megjelent és ezzel újra általánosan hozzáférhetővé 
vált. Nincs még egy olyan könyv, melyben minden pszichológiai-
metodikai, zongoratechnikai és zenei szempont oly termékenyen és 
igényesen összekapcsolódna, és amilyennek egy jó zongoraórát el kell 
képzelnünk. Emellett a kezdőtanítás feladatkörét és a tulajdonképpeni 
zongorametodikát is felöleli. Ez a munka a fiatal pedagógusok 
vezérkönyve és a gyakorlott tanár is újra és újra értékre bukkan benne. Az 
írónő melegszívű és nagy megfigyelőképességgel rendelkező pedagógus 
és felelősséget vállaló muzsikus. Ezért a könyv értékét az a tény sem 
csökkenti, hogy az utóbbi harminc évben megjelent tanítással kapcsolatos 
irodalmat és pedagógiai írásokat az átdolgozásnál alig vette figyelembe.” 
 
Rudolph M. Breithaupt, Berlin-Grunewald 

„A könyv gyakorlati része ritka megfigyelőképességre utal és a 
gyermeklélek különleges megértését sugallja. A problémákat a modern 
szemléltetőoktatás valamennyi eszközével megoldja. Egészen kiváló a 
gátlások megértésével és felszámolásával foglalkozó záró rész. Ebben 
bebizonyosodik, milyen kitűnő diagnoszta az írónő és milyen hihetetlenül 
tud alkalmazkodni a növendék lelkületéhez. A tudatos és tudatalatti 
zavarokat még soha sehol nem írták le ilyen világosan. A könyv minden 
tanárnak kézikönyve és minden pedagógiai intézménynek irányelve 
kellene legyen.” 
 
Prof. Manfred F. Bukofzer, University of California 

„Tárgyának sokoldalú ismertetése eredeti, meggyőző és gazdag 
tapasztalatokról tanúskodik. Kétszeresen értékessé teszi ezt az átfogó, de 
mégis fölöttébb gyakorlati művet az a körülmény, hogy oly sok pedagógus 
van, aki a „módszerek” közben elfelejti a tanításra váró lényegi, élő 
tartalmát. A pszichológiai részt különösen példamutatónak tartom.” 
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Ernest Closson, KönigI. Conservatorium, Brüssel 
„Ez a szép munka bevilágít a zongoratanítás minden elhanyagolt 

szögletébe… A zenei nevelést csodálatraméltó meglátásokkal és logikával 
elemzi és írja le. E témakör gyakran száraz és absztrakt 
megközelítésmódjával szemben Varró asszony Konkrétat és Élőt nyújt. 
Felbecsülhetetlen értéke a könyvnek, hogy az elméletet és gyakorlatot 
harmonikusan összekapcsolja.” 
 
Prof. Leopold Föderl, Staatliche Hochschule für Musik, Wien 

„Dicséretére válik az ön kiadójának, hogy ezt az egyedülálló 
könyvet annyi év után újra piacra dobta; hálára kötelez minden 
felelősségteljes pedagógust.” 
 
Dr. Rudolph Ganz, Roosevelt University, Chicago 

„Varró Margit könyve, a „Der lebendige Klavierunterricht” egy 
rendkívüli muzsikus egyéniség életműve. A zongoratanítás metodikájának 
és pszichológiájának minden kérdését mindent átfogó feldolgozással és 
meggyőzően megoldva művészként és tanárként ötvözi össze. Magam is 
sok új ösztönzést kaptam ettől a ritka értékű könyvtől; 
zongoravirtuózoknak… tanároknak… diákoknak a legmelegebben 
ajánlom.” 
 
Prof. Wilhelm Gebhardt, Staatliche Hochschule für Musik, München 

„Évek óta úgy ismerem a könyvet, mint a legjobbak, sőt 
valamennyi zongorapedagógiával foglalkozó írás között a legátfogóbbak 
egyikét.  

 
Régóta vártam arra, hogy végre újra megjelenjen. Itt a főiskolán, 

valamint más pedagógiai intézményekben is ismételten ajánlom a könyvet 
nemcsak a zongoristáknak, hiszen a zongorajáték technikai útmutatásai 
mellett oly sok metodikai és pszichológiai tanáccsal szolgál az általános 
zeneoktatás egészére nézve is.” 
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Prof. R. Laugs, Städtische Hochschule für Musik und Theater, Mannheim 
„Nagy érdeklődéssel olvastam a könyvet és minden lényeges 

részletében kiválónak és érdekfeszítőnek tartom, különösen azt, amit a 
gyermek zenei neveléséről és fejlesztéséről, valamint a gyakorlásról és a 
játék-gátlásokról ír.” 
 
Dr. Hugo Leichtentritt, Berlin 

„A könyv a témát tökéletesen uralja, világos, leírása szemléletes, 
egy sereg új ötletet ad, tényeket tár föl, tanácsokat ad és minden zenetanár 
és gyakorló zongorista haszonnal forgathatja.” 
 
Prof. Moritz Mayer-Mahr, Berlin-Dahlem 

„Varró Margit könyve, a „Der lebendige Klavierunterricht” olyan 
kiváló, hogy egyetlen komolyan gondolkodó zenepedagógus sem 
nélkülözheti. A könyv a gyakorlatból nőtt ki; tartalmát az írónő gazdag 
tapasztalatából merítette. A kezdőtanítást és a nehezebb problémákat is 
ugyanolyan alaposan feldolgozza. A lélektani kérdésekben való jártasság a 
szerző mély emberismeretét bizonyítja.” 
 
W. Müller von Kulm, Direktor des Konservatoriums, Basel 

„Szabadjon mindenekelőtt utalnom arra, hogy Varró Margit régóta 
nélkülözött kitűnő könyve a „Der lebendige Klavierunterricht” Simrock 
kiadónál… változatlan utánnyomással praktikus könyvformában végre 
újra megjelent (III. kiadás) és különös nyomatékkal szeretnénk ezt a 
zongoratanítás pszichológiájával és metodikájával foglalkozó pompás 
könyvet a fiatalabb generáció figyelmébe ajánlani. A mű párját ritkítja.” 
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Prof. Karl Hermann Pillney, Staatliche Hochschule für Musik, Köln 
„A nagy tanítási gyakorlat talaján álló, élőn és szuggesztíven 

megírt kitűnő könyvnek újrakiadása alkalmából, mely lényegileg semmi 
újabb kiegészítésre nem szorult, gratulálunk Önnek. A könyv a 
zongorapedagógiával foglalkozó munkák élvonalába tartozik, haszonnal 
forgathatja minden magas fokon zongorázó pianista és zenetanár is.” 
 
Dr. Fritz Reiner, Direktor Chicago Symphony Orchestra 

„Éles szemű muzsikusnak és kiváló pedagógusnak ismerem Varró 
Margitot, kinek a modern zongoratanítás módszertanába és problémáiba 
való betekintését évek óta kiemelkedő gyakorlati eredmények is 
alátámasztják.” 
 
Prof. G. Révész, Universität Amsterdam 

„A könyv nemcsak megbízható tájékozottságot és útmutatást ad 
pszichológiai kérdésekről, hanem megállapításai alapvetőek és értékük 
felbecsülhetetlen. Hálásak vagyunk az írónőnek azért, hogy tudományos 
ismereteink zenében való mesteri felhasználásával a pszichológia 
gyakorlati jelentőségét tökéletesen kifejezésre juttatta.” 
 

* 
 

A Der lebendige Klavierunterricht megjelenése után Varró 
Margitot többször meghívják külföldi konferenciákra előadást tartani. Az 
1937. június végén megtartott Párizsi Nemzetközi Zeneoktatási 
Munkakonferencia Magyarországról meghívott előadója Varró Margit. 
Témája: „A zenét hallgató gyermek, a zenei élmény fejlődése.” Visszaútja 
során előad Baselben, „A zenei tehetség” címmel. Előadásáról, valamint 
annak sikeréről a Zürichben megjelenő zenei lap a „Schweizerische 
Musikpädagogische Blätter” (1937. VIII. 1.) számol be. Ugyanerről a 
témáról ad elő Brüsszelben is (1937. VII. 20.). Előadását a „La Revue 
Musicale Belge” közli, két részletben, valamint a Torinóban megjelenő 
„Rivista Musicale Italiana”, 1938-ban. 
 
Varró Margit 1938. decemberében hagyja el Magyarországot. Családjával 
együtt kivándorol az Egyesült Államokba. 
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A ZENEI TEHETSÉG**  
(AZ ELŐADÁS RÖVIDÍTETT VÁLTOZATA) 
 

Tanári pályámon oly sok tehetséges gyerek és serdűlő fejlődését 
volt alkalmam megfigyelni és oly sok művészi pálya alakulását követtem 
nyomon közelről, hogy ezek hatására önkéntelenül vetődtek fel bennem a 
zenei tehetség kérdései. 
 

Két dologra próbáltam összpontosítani: a) a tehetség típusára és 
megnyilvánulási formáira; b) összetevőire és azoknak a személyiséggel 
fennálló belső kapcsolataira. 
 

Mindemellett a zenei tehetség fogalmának pontos meghatározására 
nem vállalkozom. Ez még eddig senkinek sem sikerült és nem ok nélkül. 
Külső szemlélőnek fölöttébb nehéz különválasztani a zenei tehetséget az 
adott személyiségtől. Így aztán csaknem mindig elkülönítve próbálják 
vizsgálni, ami viszont vagy túlságosan specifikus és túlságosan szűk 
látókörű nézetek kialakításához, vagy olyan eszmefuttatásokhoz vezet, 
melyek elszakadnak a tehetség valós ismérveitől és azok fizikális 
jegyeitől. Azokra a pszichológusokra gondolok, akik úgy vélik: mindent 
elmondtak a tehetségről, amit csak lehet. Holott mindössze néhány 
összetevőjét vizsgálták: a) az egyén zenei hallását (harmónia, dallam és 
ritmusérzékét); b) a zenei memóriát (kiterjedését, megbízhatóságát, 
tartamát); c) a motorikus apparátus működését (az énekesnél a torkot, 
zongoristánál a kezet és a kart), ezen belül a kifejezési készség 
fesztelenségét és adekvátságát. 
 

Ha ezen összetevők vizsgálata kielégítő eredményt mutat, semmi 
kétség, hogy valódi tehetséggel van dolgunk. Ez lényegében nem jelent 
mást, minthogy egy részt egésznek tűntetünk fel. 
 

Véleményem szerint az itt felsorolt kielégítő tulajdonságok - 
bármilyen fontosak legyenek is, - a zenei tehetség csupán egyik felét 
alkotják. Úgy is mondhatnám, hogy a fül, a kitűnő memória és az ún. 
technikai ügyesség a tehetségnek csupán a „nyersanyaga” más szóval: 
nem több, mint pusztán „adottság”, maga a „szövet”. Emellett feltétlenül 
számolni kell a tehetség - nem kevésbé fontos - lelki összetevőivel is, 
melyek e nyersanyag birtokolójának személyiségéből fakadnak. 
 

Ezek a tulajdonságok az adott személy fantáziájából és érzelmi- 
szerelmi világából gyökereznek. Következésképp nem mérhetőek. Olyan 
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műszert vagy módszert még nem találtak fel, mellyel az érzelmek 
mélységét vagy a fantázia élénkségét lehetne mérni, mint ahogy mérni 
tudják a hallás élességét, a zenei memória működését, stb. Pedig éppen 
ezek azok a tulajdonságok, melyek érvényre juttatják a tehetség 
nyersanyagát és azt magasabb szintre emelik. Ez a nyersanyag csakis az őt 
átható és alakító személyiség révén válhat művészi érvényűvé. 
 

Sőt bátran mondhatjuk - tűnjön bár paradoxnak -, hogy a tehetség 
összességében jóval több, mint a mérhető tulajdonságok összege. Ha oly 
sok félreértés volt - és van is - ezen a téren, ezek abból fakadnak, hogy 
nagyon gyakran hajlamosak vagyunk kizárólag a látható, tapintható, 
ellenőrizhető elemeket vizsgálni a nehezebben érzékelhető lelki 
összetevők rovására. Véleményem szerint a jó műkritikusok - akik még 
nem veszítették el velük született érzékenységüket - és a tanárok 
(ösztönösen jó zenészek és pszichológusok) sokkal megbízhatóbb bírák a 
tehetség másik oldalának felismerésében, mint a tudományos elemzések 
hívei. 
 

Nem tartozom azok közé, akik azt állítják, hogy minden 
egészséges ember azonos zene érzékkel születik. Vannak, akik sohasem 
lesznek képesek a zenét megélni és vannak született zenészek, akiknek 
második anyanyelvül a zene…, mellyel más módon ki nem fejezhető 
gondolatokat közölnek. Azok táborába tartozom, akik zeneiség alatt egy, 
az emberrel veleszületett, el nem sajátítható magatartásformát értenek. A 
legtágabb értelemben vett zeneiség olyan „alaphang”-ot jelent, mellyel az 
ember lénye összhangban van, - az alaphang, mely kihat egész létezésére. 
meghatározza a szellemi világhoz, magához az élethez való viszonyát. 
 
Ami a „zenei tehetséget” illeti, ezt az elnevezést fenntartanám azon 
zenészek számára, akik természetes adottságaikat képességekké tudták 
fejleszteni, és e képességet zenei megnyilvánulásokká tudták formálni, 
melyek tehetségük látható bizonyítékai. 
A tehetségnek ugyanis meg kell nyilatkoznia, ha azt akarja, hogy 
elismerjék és elnyerhesse a neki járó megbecsülést. 
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ALKOTÓ TEHETSÉG - ELŐADÓI TEHETSÉG 
 

Ahhoz, hogy egy zenész művészi reprodukálásra legyen képes, be 
kell hatolnia az általa megszólaltatni kívánt zenébe, ki kell alakítania 
magában a ráhangolódás képességét és tökéletes technikai tudásra kell 
szert tennie, mert csak így tudja átadni másoknak mindazt, amit belsőleg 
átélt. 
 

Az alkotó tehetség esetében meg kell elégednünk azzal, amit az 
alkotó géniusz, a zeneszerző maga felfed az alkotásáról. Ő mindössze 
inspirációi és zenei gondolatai kialakulásának a folyamatát fogja nekünk 
felvázolni. 
 

Mozart egyik levelében többek között ezt írja: „Ha egyedül 
vagyok, és jó kedvem van, akkor a gondolatok tömegesen és maguktól 
lepnek meg. Honnan és mi módon jutnak el hozzám? Fogalmam sincs, és 
mindez akaratomtól független.” Beethoven pedig őszintén bevallja: „Nem 
tudnám megmondani, honnan veszem az ötleteimet: annyira természetesen 
és maguktól jönnek, hogy akár kézzel is megérinthetném őket. 
Közvetlenül és közvetve érnek el hozzám a természetben járva, az 
erdőben, séta közben, az éj csendjében vagy kora hajnalban. 
Lelkiállapotok keltik éltre őket, melyek hangokban öltenek testet. A 
gondolatok megrezzennek, kicsíráznak, viharként száguldanak mindaddig, 
míg hangjegyekként meg nem jelennek előttem. Az agyam minden 
irányban dolgozni kezd: széltében-hosszában, magasságokat és 
mélységeket bejárva. S mivel már tudom, hogy mit akarok, az 
alapgondolat többé nem távozik el tőlem. Egyre nő, és egyszer csak ott áll 
előttem. Bensőmben látok és hallok mindent teljes terjedelmében, - olyan 
az egész, mint egy áradat. S ekkor már nincs más hátra, mint leírni a 
művet, ami már gyorsan megy.” 
 

A művészi megnyilvánulás - az alkotó- és előadóművész esetében 
egyaránt - egyéni kifejezésmódot és a legszigorúbb önkritikát feltételezi. E 
tulajdonságok híján dilettánssal van dolgunk, olyan egyénnel, aki 
összetéveszti a szándékot a cselekvéssel. 
 
A professzionális és az amatőr előadó között a különbség csupán 
mennyiségi, mivel esetenként egy jó amatőr játék igen jól megközelíti az 
avatott virtuóz játékát. Ezzel szemben a valódi alkotóképesség és a puszta 
reprodukálás között a különbség alapvetően minőségi. Az alkotó tehetség 
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a zenei örökség gazdagítására tör, míg az előadónak mások alkotásaihoz 
kell fordulnia, hogy saját tehetségét érvényre juttathassa. 
 

Ugyanakkor - mondhatják Önök - nem ritka, hogy a két képesség 
egyszerre van jelen egyes embereknél (Bach, Mozart, Beethoven, 
Mendelssohn, Chopin, Liszt). Ez azonban nem mond ellent a két képesség 
között fennálló, fent említett minőségi különbségnek. 
 

Számos alkotó géniusz csodagyerekként kezdte karrierjét. Ebből 
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a reprodukálással töltött idő teljes 
művészi fejlődésükben csupán egy korai szakaszát alkotja. Azokban az 
esetekben, ahol ez a közbenső lépcsőfok látszólag hiányzik (Gluck, 
Schubert, Verdi, Wagner), azt a más zenéje iránti kivételes 
befogadóképesség helyettesíti, amely befogadás saját fiatalkori műveikben 
is felismerhető. Valamennyi zenész közt a zeneszerzőket tekinthetjük 
korunk leghitelesebb képviselőinek, akik a leginkább magukba olvasztják 
- saját belső sugallatra - a mások zenéjét. A zseni esetében az alkotó és a 
reprodukáló tehetség csodálatos egységbe olvad, és egyforma hatásfokot 
ér el. Ezzel szemben az alkotó és az előadói tehetség élesen különválik 
mindazoknál, akik egész életüket kizárólag a virtuozitásnak szentelik. 
(Fordította: Erdélyi Ágnes) 

 
Ábrahám Mariann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Konrad Meister-t, a hannoveri Zeneművészeti Főiskola professzorát idézzük (1987. XI. 
10.-i budapesti előadás).  
 
** Köszönet a PARLANDO olvasóinak nevében Kende Levente professzornak - 
Antwerpen -, hogy az antwerpeni főiskola könyvtárából Varró Margit itt közölt cikkét 
(másik két értékes cikkel együtt) közlésre, rendelkezésünkre bocsátotta. 
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Muzsika: 33. évfolyam, 5. szám (1990. május), 3.-7. p. 
 

MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN 

Egy Varró Margit-tanítvány: 
 

RÉV LÍVIA 
 

A Zeneműkiadó Vállalatnál a közelmúltban jelent meg Varró 
Margit ismert német nyelvű könyvének, a Der lebendige 
Klavierunterrichtnek első, átdolgozott kiadása Zongoratanítás és zenei 
nevelés címmel. A húszas években megírt mű egy zseniális muzsikus és 
pedagógus egyéniség kezéből került ki, mostani megjelenése pedig 
világossá tette, hogy zenetanítási elveink élő forrása. Mindaz, amit és 
ahogyan ma - 60-70 évvel később - saját felfedezésünkként alkalmazunk, 
ebben a könyvben megtalálható, mi több: alkalmazását Varró Margit 
lépésről lépésre, gyakorlati alapokra helyezve kidolgozta és rendszerezte 
is. A világ számtalan ismert muzsikusa - Bartók, Menuhin, Badura-Skoda, 
Brendel, Starker, hogy csak a nálunk ismert nevekből említsek néhányat - 
a század egyik legnagyobb zenepedagógusaként tartja számon a könyv 
szerzőjét. A MUZSIKA Vásáry Tamással készített interjújához is (1989. 
március) Varró Margit szállóigévé vált gondolata szolgált mottóul: „A 
tanár igazi művészete az, hogy nélkülözhetővé tegye magát.” 
 

Rév Lívia zongoraművész Varró legkedvesebb tanítványai közé 
tartozott, ráadásul éppen azokban az években járt hozzá, amikor 
könyvének anyagát gyűjtötte, és tanítás közben tett megfigyeléseiről - 
amint ezt egy nemrégiben előkerült, gondosan őrzött boríték tartalma 
elárulja - alapos feljegyzéseket készített. 
 

- Varró néninél a zongorán mindig volt egy nagy fehér papírlap, 
amelyre ő folyton jegyzetelgetett. Hogy mit, azt mi természetesen nem 
tudhattuk. Az órán egyszerre négyen-öten voltunk jelen, körbeálltuk a 
zongorát, miközben egyikünk játszott valamit. A zongoraóra két-három 
óráig is eltartott, de előfordult az is, hogy az egész délutánt ott töltöttük. 
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- Nála kezdtél tanulni? 
 

- Nem. Teljesen véletlen volt, hogy hozzá kerültem. Sőt, az is a 
véletlen műve volt, ahogyan a zongorával megismerkedtem. Budán, a 
Csaba utcában laktunk, amikor a házba költözött egy család. Fiatal lányuk 
volt. Amikor hurcolkodtak, akkor láttam életemben először zongorát. 
Gyerekszemmel elbűvölt ez a hatalmas bútordarab - ötéves voltam. Ez a 
fiatal lány sokat játszott Lisztet, és én annyira a zene hatása alá kerültem, 
hogy rendszeresen átjártam hozzájuk, és hallgattam a gyakorlását. Ekkor 
határoztam el, hogy „zongoraművésznő” leszek. Hatodik születésnapomra 
egyetlen ajándékot kértem: azt, hogy elkezdhessek zongorázni. Az első 
óra a születésnapomra esett. Röviddel ezután szüleim vidékre küldtek 
nyaralni. Ez a fiatal lány csak addig jutott velem, hogy megmutatta, 
hogyan írják a hangokat. Ahová nyaralni mentem, ott meg nem volt 
zongora. „Tanárnőm” felháborodott: ha valaki zongorázni tanul, az ne 
tartson szünetet egyetlen napra sem! Kezembe nyomott egy csomó kottát, 
és feladta, hogy mindet olvassam végig. Amikor visszajöttem, tudtam 
kottát olvasni. Így előbb ismertem a hangokat, mint a betűt. Gyorsabban 
olvastam kottát, mint szöveget. Gyerekkoromban később is az volt a 
szenvedélyem, hogy ha elvittek valahova, először mindig végigjátszottam 
az ott fellelhető kottákat, azután kérhettek tőlem, amit akartak. 
 

- A szomszéd kislány meddig tanított? 
 

- Csak két évig. Szüleim baráti köréhez tartozott egy igen kedves, 
zeneszerető orvos házaspár. Egy alkalommal náluk vendégeskedett a 
kiváló zongoratanár, Kardos Magda Erdélyből. Meghívtak, én pedig 
játszottam neki valamit. Ő vitt el azután Varró Margithoz. 
 

Különös volt a módja annak, ahogy a növendékei közé felvett. Első 
alkalommal csak előjátszottam neki. Adott akkor egy darabot, Bartóktól az 
Este a székelyeknél-t, és elküldött: tanuljam meg teljesen egyedül, és 
jöjjek vissza egy hét múlva. 
 

Ha belegondolok abba, hogy Bartók ezt a darabot 1908-ban írta! 
Modern darabnak számított akkor, „kortárs zenének”. 
 

Ő csak egyvalamire volt kíváncsi: arra, hogy mit csinálok a 
zenével magamtól. És ebben a műben mindenféle zenei karakter 
megtalálható.  
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Boldogan mentem haza a darabbal. Meglehetősen büszke voltam, 
és nem engedtem, hogy bárki beleszóljon abba, hogyan tanulom meg. 
Amikor aztán egy hét múlva újra megjelentem nála, és eljátszottam, 
nagyon meg volt elégedve, és felvett. Varró Margit teljesen kezdővel 
ekkor már nem foglalkozott egyedül. Átadott a tanársegédjének, Máthé 
Klárának. Mintha soha nem zongoráztam volna, úgy kezdtünk el együtt 
dolgozni. Klári, Varró néni tanítási elvei alapján először teljesen 
„áttanított” engem. Eleinte minden két hétben - később csak havonként - 
elvitt hozzá konzultációra. Ő ekkor hosszasan és rendesen meghallgatott, 
de a tanácsait nem nekem adta, hanem Klárinak. 
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- Ez mikor volt? 1924-26 körül? 

 
- Maradjunk annyiban, hogy elég régen! De nagyon elevenen 

emlékszem ezekre az évekre. Két évig voltam Klári növendéke, utána 
teljesen átkerültem Varró nénihez. 
 
- Szeretted őt? 
 

- Már gyerekként is nagyon magas polcra helyeztem, 
emberfelettinek éreztem a lényét.  
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- Elmondhatom, hogy egy alkalommal, amikor már hozzá jártál, mit írt fel 
többek között arra a „zongorán lévő nagy fehér papírlapra”, amiről ti 
nem tudhattatok semmit? Te azóta sem tudod, én is véletlenül tudtam meg. 
 
„Identifikation mit dem Lehrer  
Lily R, 9 1/2 Jahr alt, seit 1 1/2 Jahren meine Schülerin, (ausserordentlich 
begabt) unterrichtet ihre 7 jährige Schwester lege artis u. bringt sie mit 
»zur Prüfung«. Die kleine spielt und singt alles ganz korrekt, doch beklagt 
sich die »grosse Schwester« sie wolle nicht recht auf Handhaltung achten 
u. immer nur Vortragsstücke spielen (nb. ganz so wie sie!) insbesondere 
wolle sie stets ihre Stücke lernen u. halte sie für neidisch, weil sie die dies 
nicht zulasse: »Sie versteht noch nicht, dass sie mich in einem hal ben Jahr 
unmöglich einholen kann: ich bin ja auch 2 Jahre alter, und das wird sie 
auch nie einholen!«” 
 
„Azonosulás a tanárral  
Lily R kilenc és fél éves, másfél éve a tanítványom (rendkívüli tehetség) tanítja 
annak rendje-módja szerint a hétéves kishúgát, és elhozza hozzám »vizsgázni«. A 
kicsi egész korrektül játszik és énekel mindent, a »nagy testvér« mégis 
panaszkodik, hogy nem akar ügyelni a helyes kéztartásra, és mindig csak 
előadási darabokat akar játszani (megjegyzendő, hogy egészen úgy, ahogy ő!). És 
figyelemre méltó módon állandóan az ő darabjait akarja tanulni, és irigynek tartja 
azért, mert nem hagyja ezt. »Ő még nem érti meg, hogy lehetetlenség engem fél 
év után utolérni; én egyébként két évvel idősebb is vagyok nála, és ezt sem fogja 
soha behozni!«” 
 

- Ez a csodálatos azonosulás a tanároddal, és a gyerekes 
büszkeség és öntudat, amellyel rögvest tovább is akartad adni a 
„tudományodat”, még jobban kíváncsivá tesz, hogyan tanított Varró 
Margit? 
 

- Említettem, hogy óraszám ott voltunk nála, de egy gyereknek 
tulajdonképpen ugyanolyan hosszú órája volt, mint most, azzal a 
különbséggel, hogy az ott töltött időben hallgatni kellett a másikat is. 
Mindannyian tanultunk ez alatt. Ő teljesen bevont bennünket mindabba, 
ami nála történt, mi pedig abszolút feszültséggel figyeltük órák hosszat. 
Követtük szemmel a kottát és faltuk Varró néni szavait. Figyelni kellett, 
mert közben mindig kérdéseket tett fel, hogy valami miért jó, miért nem, 
mivel lehet javítani. Az életkorunk különbözött, én voltam mindig a 
legkisebb. De akadt köztünk 18 éves is. Őt is ugyanúgy kellett 
kritizálnunk. 
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Több csoportja volt, úgy tudom, 4-5 ilyen kis együttes járt hozzá a 

lakására. Én Dános Lilivel, Frank Klárával, Kerekes Jánossal és Kinszki 
Róberttel voltam együtt leggyakrabban. Soha eszembe sem jutott, hogy 
ezek a hosszú zongoraórák untatnának. 
 

Ezen kívül nagyon színesek is voltak az órái. Igen nagy 
fontosságot tulajdonított a kamarazenének. Sokat négykezeseztünk, két -
zongoráztunk, lemezt hallgattunk. Triózni én már 9 éves koromban 
elkezdtem, sőt 9 éves voltam, amikor koncerten játszottam Haydn-triót. A 
partnereim 15 évesek voltak. Évekig csúfoltak azzal, hogy olyan pici 
voltam - 30 centivel „rövidebb volt a lábam”-, hogy amikor tapsoltak, alig 
tudtam leugrani a székről! Egyszer Weber: Felhívás keringőre című 
darabját vittem órára. Nem szólt hozzá semmit, hanem feltette lemezen 
Toscaninivel, zenekarral. Ez sokkal többet ért, mintha kritizált volna. Még 
ma is azt hiszem, innen származik az az életre szóló meggyőződésem, 
hogy a zongorázás nem hangszerjáték, hanem muzsikálás. A hangszernek 
el kell tűnnie. Sokat játszatott Bartókot, Debussyt is, ami akkor még 
nagyon modernnek számított. 
 

Varró Margit mindenben rendkívüli önállósággal döntött. Olyan 
logikus, világos és egyszerű volt, és olyan fantasztikus meggyőződéssel 
tette, amit csinált, hogy a munkájába nem szólhatott bele senki. Úgy 
tudom, élete végéig így dolgozott. Amerikában is stúdiót bérelt, ott tanított 
kedve szerint, vagy otthon a lakásán. 
 

- Hallottad őt zongorázni? 
 

- Hogyne. Valami ösztönös, átlátszó tisztaság volt a játékában. 
Olyan volt, mintha forrásból csobogna a friss víz. 
 

Az otthonában is élénk zenei élet folyt. Hogy kikkel lehetett ott 
találkozni! Csak akikre vissza tudok emlékezni: ott volt például Doráti 
Antal édesanyja, aki kvartetteket játszott zongorán - csak úgy, fejből. 
Állandó vendég volt Weiner Leó. Ott ismertem meg őt, később 6 évig 
szintén tanárom volt. Aztán Sebestyén György, ő Moszkvában lett 
karmester, Kentner Lajos, Kabos Ilonka. Wanda Landowska is többször 
járt nála, ő ismertetett meg bennünket a csembalóval. 
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Egyébként is, ez a század eleji muzsikusgeneráció rendkívüli volt. 
Nem tudom, ki lehetett a forrás - Bartók, Dohnányi, Kodály, Nikisch, 
Reiner, Weiner -, de ezek úgy muzsikáltak, akár egy népes család. Nagyok 
voltak, és ez volt a mi zenekultúránk fantasztikusan gazdag alapja. Nem is 
tudom, volt-e más országokban is ebben az időben ilyen gazdagság a 
zeneéletben! 
 

Varró összejövetelein mi, gyerekek is ott lehettünk. Nekem szép 
koloratúr hangom volt, és egyszer énekeltem valami áriát. Kerekes János 
kísért. Épp akkor Galli-Curcinak volt fellépése a pesti operában: 
kifütyülték, mert „kivágott” egy magas hamis hangot. Lehet, hogy 
szimpátiából, de ebben az áriában nekem is félrecsúszott a legmagasabb 
hang. Jót szórakoztunk ezen. Javasolták, hogy tanuljak énekelni, érdemes 
lenne, de erre nem került sor soha. 
 

- A technikai képzésről tudnál mondani valamit? 
 

- A legelső, amit Varró Margitnál megtanultunk: tudni kell minden 
izmot teljesen ellazítani. A hang megfogása után, ahogy ráejtettük a 
karunkat vagy a kezünket a hangszerre, azonnal emeljük vissza a súlyát. A 
hang szép is legyen. Ezeket állandóan kérte és mutatta. Elég tehetségesek 
voltunk ahhoz, hogy ezt fel is fogjuk. A másik a teljes elengedettség 
felhasználása, vagyis ennek a technikai dolognak alkalmassá tétele a zenei 
dinamika árnyalására. Weiner Leó fogalmazta ezt meg egyszer a 
legjobban. Ó azt mondta: „minden az adagolástól függ!” Ez az, ami 
tulajdonképpen a képzelőerő, a fantázia kivetülésének technikai része. Én 
annyira megtanultam ezt, hogy óriási fortissimókat tudok játszani, annak 
ellenére, hogy mindig kicsi és vékony voltam. Előfordult egyszer, hogy 
egy 3000 férőhelyes telt ház előtt játszottam, és másnap a kritika éppen azt 
dicsérte, hogy ilyen kis termetű emberből ilyen óriási hangerő jött ki, 
majdhogynem kicsi volt a terem hozzá! Pedig nekem nincs olyanfajta 
erőm, mint a legtöbb zongoristának. Igaz viszont, hogy alighanem 
kivételesen laza vagyok. Egyszer megpróbáltam hátradobni a lábamat, és 
véletlenül belerúgtam a saját fejembe. Jó táncosnő lett volna belőlem! 
 

Röviden, hogy a kérdésre választ adjak, Varró Margitnak 
mindennél fontosabb követelménye volt, hogy a lazaságot úgy tudjuk 
uralni, hogy valamilyen cél érdekében felhasználhatóvá lehessen tenni. Ezt 
a kontrollt kellett annyira kidolgozni, hogy mindez automatizmussá váljék, 
és szabadon tudjunk muzsikálni. 
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- Később kinél tanultál? 
 

- Ez is véletlenszerűen alakult. 1934-ben rokoni látogatásra 
utaztam két hétre Lipcsébe, nyaralni. Két hétre mentem - két évig 
maradtam. Itt meghallgatott Robert Teichmüller. Ő volt akkor a nagy 
tanár, az elismert professzor. ’34-36 között voltam a tanítványa. Amikor 
Teichmüller új növendéket kapott - és volt neki bőven, mert az egész 
világból jöttek hozzá. Nekem is volt amerikai, ausztráliai évfolyamtársam 
- azt először technikailag „átdolgozta”. Az én kezemhez nem nyúlt hozzá. 
Pontosan emlékszem rá, azt mondta: „ilyen tökéletesen kidolgozott kezet 
még nem láttam”. Ő egyébként ismerte Varró könyvét, a Der lebendige 
Klavierunterrichtet. Mesélte, hogy a kiadók tucat számra küldik neki a 
zongorázásról megjelenő könyveket, de ez volt az egyetlen, amit elejétől 
végig szenvedéllyel elolvasott. Mindenki specializálja magát valamire, a 
többi problémával azonban nem foglalkozik. Ez a könyv teljes. Én akkor 
még nem ismertem a könyvet, csak később, amikor két év után 
visszajöttem Pestre. 
 

- Meg tudnád fogalmazni, mi volt Teichmüller és Varró tanítása 
között a különbség? 
 

- Egy apróság is illusztrálja ezt. Ő nagyon szerette a metronómot, 
amit Varró Margit soha nem engedett használni. Ettől különben én is 
érezhetően merevebb lettem. Mégis sokat tanultam tőle: Beethoven-, 
Schumann-műveket. 
 

Weiner Leó órái viszont felejthetetlenek voltak. Weiner is, Varró is 
ingyen tanított, annyira csak a zenének éltek. Amikor például Weiner 
fiatal kvartetteket készített elő, hónapokon át csaknem naphosszat 
dolgozott velük. Mi is azt tartottuk róla, hogy hangszert lehet tanulni 
bárkitől, de zenét csak Weiner Leótól. 
 

A diplomámat kitüntetéssel kaptam meg 1938-ban. Taníthattam 
volna az akadémián, ez azzal járt. De jött a háború. Ez alatt az idő alatt 
Pesten tartózkodott Bécsből egy kiváló muzsikus, Paul Weingarten. Nála 
is tanultam, főleg Mozartot, Schubertet. 

 
 - És a háború után? 
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- ’45-46-ban Erdélyben, majd Bukarestben töltöttem egy évet. Itt 
rengeteg koncertem volt. Ezután kerültem ki Franciaországba egy verseny 
kapcsán. Egy hajszálon múlott, hogy tudomásomra jutott és az is, hogy 
kijöhettem. Utolsó pillanatban lettem kész a verseny műsorával. De 
szerencsém volt… Azóta itt élek. 
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- Ekkor elindult a koncertkarriered is, vagy csak tanítottál? 

 
- Tanítottam elég gyakran, de sohasem sokat, és ez periodikusan 

változott. Itt nagyon furcsa dolgokat tapasztaltam, mégpedig azt, hogy 
szétválasztják az összetartozó dolgokat, az elméletet például a technikától 
és a technikát a zenétől. Ha egy felnőtt franciát kezdek tanítani, az az 
érzésem, hogy kínaiul beszélek hozzá. Mert, ha frázisról vagy zenei 
karakterről, felépítésről, súlyos vagy súlytalan ütemrészről van szó, az 
mind teljesen idegen számukra. 
 

Sokat tanítottam koncertező fiatalokat, tanárokat, akik különböző 
zeneiskolákban tanítanak. 
 

Egyszer elküldtek hozzám egy zongoristát, hogy hallgassam meg. 
Csupa viharos darabot játszott, Prokofjevet, Rachmaninovot, 
Sosztakovicsot, Szkrjabint. Miután meghallgattam, kértem tőle, játsszon 
valami Mozartot is. Erre ő is rákérdezett, hogy én mit játszom. Bachot, 
Mozartot - mondtam. Ja, maga csak ilyen könnyű dolgokat zongorázik?! 
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Erre aztán „feldühödtem”, és két hét alatt megtanultam Liszt hat 
Paganini-etűdjét, hogy megmutassam, mennyivel könnyebb az 
úgynevezett nehéz műveket játszani. Azután pár hét múlva - egy nap alatt 
- lemezre is vettem az összeset. 
 

- Vajon itt Franciaországban ismerik-e Varró könyvét? 
 

- Bizonyos részeit lefordították; ezeket odaadtam három nagynevű 
konzervatóriumi tanárnak. Mindhárman azzal adták vissza, hogy 
nagyszerű, de persze csak a technikával foglalkozó fejezeteket olvasták el. 
Pedig éppen azért adtam oda, hogy meglássák, mi minden van még ezen 
kívül is, amit tanítani kellene! 
 

- Te mit tartasz legjobbnak ebben a könyvben? 
 

- Miután minden benne van, mindenki azt használja fel belőle, 
amire éppen neki, személy szerint szüksége van. 
 

Varró Margittal életre szóló barátsággá vált a kapcsolatunk. 
Amikor a háború után először találkoztam vele, játszottam neki. Kicsit 
megváltoztattam a technikámat - sokat dolgoztam az ujjaim önállóságán. 
Nála a leggierót úgy tanultuk - „lift játéknak” is neveztük -, hogy csak 
lemegyünk a billentyűvel, de a billentyű tolja fel az ujjat. Ennek az a 
hátránya, hogy a billentés nem elég pontos. Amikor hosszú idő után újra 
hallott engem játszani, ezt mondta: „te egy lépéssel tovább mentél”. Az is 
nagy intelligenciájára vall, hogy ezt elfogadta. 
 

- Nem tartom olyan nagy dolognak. Gondolj a könyv harmadik 
fejezetének mottójára: „A tanár igazi művészete az, hogy nélkülözhetővé 
tegye magát.” Ezen kívül valószínűnek tartom, hogy ilyen típusú munkát 
gyermekkorban nem is tartott volna szükségesnek. Először a tökéletes 
megalapozás a fontos, csak lassan jut el valaki ilyenfajta differenciálásig. 
 

- Varró Margit tanítási módszere olyan alapot ad, melyre egy egész 
pályát lehet építeni, és azt egy életen át fejleszteni. Ami engem illet, 
számomra legfontosabb, hogy minden hang zenéljen és beszéljen. 
Kifejezése legyen. Én nagyon sok zongoristát elmarasztalok azért, mert 
például a piano játékban egysíkúak. Rengeteg fokozatot érzek a két szélső 
dinamika között, vagy akár piano és forte között is! Én nem az a 
zongoristatípus vagyok, aki egyáltalán nem üt soha félre. Nekem nem 
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olyan a technikám, mint amit most általában gyártani szoktak: 
gyakoroltatnak két-három órát, csak azért, hogy kifejlesszék az erőt. 
Mindent úgy idegeznek be, hogy a növendékek sokszor 
zongorabajnokokká vagy akrobatákká válnak. Az a tapasztalatom, hogy ha 
megpróbálok valamit gyakorlás címén számtalanszor ismételni, az egyre 
rosszabbul megy. Igaz, hogy a beidegzés csak akkor történhet meg, ha 
valamit rengetegszer eljátszik az ember. De sohasem egyszerre „ezerszer”, 
hanem tíz év alatt összesen „ezerszer”. 
 

- Neked tulajdonképpen mindig szükséged van bizonyos fajta… 
 

… muzsikálásra! Nekem a zenélés sokkal könnyebb kifejezésmód, 
mint a beszéd. Ha beszélek, „dadogok”, vagy elcsúszik egy-egy szó, vagy 
nem találom a megfelelő kifejezést. Én nem tudok másként zongorázni, 
mint természetesen és őszintén. 
 

- De ha az utóbbi évtizedekben annyira mindennapivá vált 
munkajellegű gyakorlástömeget veszem alapul - ahogy például a 
versenyre készülő zongoristák dolgoznak -, meg szeretném kérdezni, mi ad 
neked biztonságot? 
 

- Nincs biztonság, ami helyette van, az a koncentráció. 
 

- De mire koncentrálsz?  
 

- A zenei szövegre! Egy csomó zongorista a mozgásokat figyeli. 
Nálam ezek automatikusan jönnek. Vagy jönnek, vagy nem jönnek. De 
most, hogy elgondolkozom rajta, úgy fogalmaznám, hogy én a mozdulatot 
hosszú zenei frázisokra anticipálom, és közben ezt a zene viszi; én nem 
figyelem egyáltalán. 
 

- Előadóművészi pályafutásodról nem beszéltél eddig. 
 

- Játszottam többek között Japánban, Afrikában, Amerikában és 
Európában jóformán minden nagyvárosban. Volt egy csodálatos 
élményem: a „Croisiére Musicale” a Földközi-tengeren. 
 

Már főiskolás koromban is sokat kamaráztam, a későbbiek 
folyamán is szívesen játszottam Starker Jánossal, Fenyves Lóránddal, 
Mihály Andrással, Kuttner Mihállyal, Varga Lászlóval, Banda Edével, 
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Gerle Róberttel, nemrégiben az Enescu kvartettel. ’48-ban indult el a 
pályám, Angliában. Ide állandóan visszahívnak, nemcsak koncertre, 
lemezfelvételre is. Rengeteg nagy zenekarral játszottam, kitűnő 
muzsikusokkal, híres karmesterekkel fesztiválokon. 
 

Az utóbbi 15 év alatt csináltam egy tucat lemezt, többek között 
Debussy összes zongoraművét. Amikor megjelent az első lemez, a 
kritikusok kérték a másodikat is. Amikor az is kijött, reklamálták a 
harmadikat. Így készült el a teljes sorozat. Úgy hiszem, ez valóban 
sikeresnek mondható. Európában, Japánban, Kanadában, Amerikában, 
Ausztráliában az év legjobb lemezei között tartották számon. 
 

- Az etűdöket is lemezre vették? 
 

- Igen, nagyon szerettem mindet. Nem értek egyet azzal, hogy a 
technikai spekuláció irányába visznek. Fantasztikus zenének találom. 
Csodálatos művek. Minél többet dolgoztam rajtuk, annál jobban 
megszerettem őket. Ez a legbiztosabb jele annak, hogy egy mű jó vagy 
rossz. Rengeteg bennük a humor és a hangulatváltozás. Ha Debussy csak 
technikára gondolt volna, akkor nem lenne annyi kifejezésre vonatkozó 
utasítás a kottába írva. A kifejezés gazdagsága és változatossága, úgy mint 
a Chopin-etűdöknél, éppen annyira zenei, mint technikai „gyakorlat”. Van 
egy olyan lemezem, amelyen gyermekdarabokat játszom, Bachtól 
Bartókig. Ezt nagyon szeretem. Egyik unokámnak ajánlottam. 
 

- Melyik stíluskorszakot kedveled leginkább? 
 

- Alapvetően „romantikusnak” érzem magam. 
 

- Olvastam egyszer egy kritikában, hogy téged „a természet is arra 
talált ki, hogy Mozartot játsszál”. Ezzel a speciális, ritka adománnyal 
valóban kevesen dicsekedhetnek! 
 

- Nagyon sokat játszottam Mozartot is. Van egy lemezem az összes 
négykezes és kétzongorás szonátából, ámbár nem ezt tartom a 
legsikerültebbnek. A második szólam felvételénél a hang arányt eltolták és 
később művi úton próbálták összehozni. Nem szeretem az ilyesmit, még 
akkor sem, ha a hangzást „kiegyenlítik”. 
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- Ha jól tudom, 1988-ban egyik lemezed nagydíjat kapott, melyik 
volt ez? 
 

- Mendelssohn Lieder ohne Worte sorozatát vette lemezre a 
Hyperion Hanglemezgyártó Vállalat (London). Az kapta az „aranylemez” 
díjat. Pontosan két éve, februárban adta át Jacques Chirac párizsi 
polgármester, a párizsi városházán. Nagy fogadás volt. Ekkor kapott 
hasonló díjat Abbado, Solti, Perlman és még mások is. 
 

- Unokádat említetted… 
 

- Igen, két gyönyörű lányom van, és két gyönyörű unokám. A 
férjemmel 1947-ben ismerkedtem meg. Ő francia. Azóta együtt élünk, és 
én legalább úgy imádom őt, mint ő engem. Rendkívül humánus egyéniség, 
egész életét a segítségre szorulóknak szentelte, és még ma is- 80 éves 
létére - ezt folytatja. 
 

- További terveidről szólnál pár szót röviden? 
 

- Több szólóestem van Franciaországban és Angliában is a 
közeljövőben. Ezen kívül heteken belül utazom Londonba, újra felvesszük 
a Debussy-oeuvre-t. A régi sorozat nem kapható, mert a lemezgyártó 
vállalat megszűnt, az eredeti az angol királynő archívumába került, és így 
nem sokszorosítható. Most nagyon komolyan gyakorolok    
 

- Lili, ugye két évvel ezelőtt, 1988-ban volt 50 éve, hogy megkaptad 
a diplomádat? Különös véletlen, hogy 50 éves pályafutásodat koronázta 
meg az „aranylemez” kitüntetésed is. Sőt, erre az évfordulóra esedékes az 
aranydiploma, ha jól tudom? 
 

- Valóban, vártam is, hogy megkapom a főiskolától a meghívót 
erre az ünnepélyes alkalomra. De nem jött. Elfeledkeztek rólam. Vagy 
nem tudják, hogy Rauchwerger volt az eredeti nevem! Pedig én erre is 
büszke lennék! 

 
- Köszönöm a beszélgetést 

                                                                                      
 
                                                                                      Ábrahám Mariann 
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Parlando, 1990/4-5-6, 1-13. p. 
 
Soproni József 60. születésnapjára 
 

 
 
A zeneszerzők általában azokkal a műveikkel szeretnek foglalkozni, amin 
éppen dolgoznak, ami még nincs megírva. Az előadóművészek esetében 
fordított a helyzet: csak azokkal foglalkozhatnak, amit a szerző már 
megírt. 
 
Soproni Józsefet „Magnificat”-jának komponálása és hangszerelése 
közben kerestem meg újra a „Jegyzetlapok”-kal. A sorozat megírása óta 
eltelt 15 év alatt lassan-lassan bekerülnek a darabok a tanítási gyakorlat 
vérkeringésébe. Jó lenne tisztábban látni, és megtudni a szerző 
véleményét, indíttatásait, vagy legalábbis megerősíteni annak helyességét, 
amit az évek folyamán magunk is felfedeztünk a művek belső rendjében. 
 

* 
 
Mindenekelőtt: ne keressünk mindenre ráhúzható, merev szabályokat. A 
zenei mozgás irányai legyenek világosak, akkor a dolog kézben van. 
Mindig az ösztönösből induljunk el a tudatos felé, ez a legfontosabb. El 
kell jutni oda, hogy a kottakép „beszélni tudjon”. Ezért csak példákat 
szabad bemutatni, aminek sokféle transzformációja, leírt, formába öntött 
változata az egyes darab. 
 
- Éppen ez a tanárok és előadók gondja, hogy a kottakép nem „beszél” 
még eléggé! Bár merem remélni, hogy a szokatlan is lassan „megszólal”. 
 
Néhány nagyon általános dolgot szeretnék mindenekelőtt aláhúzni a 
bennem élő előadói igénnyel szemben: tudom, hogy a kortárs zenék 
kottaképe különösen nehéz feladat elé állítja a gyakorlatlan játékost. 
Nagyon fontos az előzetes szellemi munka, a formai áttekintés, mert 
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különben nem lehet motorikusan hozzákészülni a nagyobb egységek 
formált játékához. Így a darabokban rejlő nehézség nem technikai, hanem 
zenei természetű! A sorozat darabjainak karaktere, még a gyors motorikus 
darabokban is, a formai tagolást alapul véve, szabad. A lassú művekben 
szabadon áradó, elbeszélő folyamatot „éljünk át”. A szünetek természetes 
lélegzéssel tagoljanak, szabad kifejezési eszközként használjuk, ugyanúgy, 
mint a formát rendező tagoló koronákat. Karakterisztikusan megjeleníteni 
mindent! 
 
- A hangulatváltások még a kis művekben is sokszor végletesnek tűnnek. 
Több, egészen rövid, egy-két ütemes darabban is együtt van a nyugalom a 
dinamikusan robbanó tetőpontokkal. Ezen kívül sok a topográfiailag 
szétszórt hang. Ennek előadásáról hallhatnánk valamit? 
 
Fontosnak tartom ezeknek a hangzásoknak akusztikai kiaknázását, 
emellett az említett „pontok” ritmikai arányokban, jó helyen, de dallammá 
álljanak össze. Ez érzékeny technikai képességeket kíván, különben nincs 
dinamika. Nehezen viselem el a kemény hangzású zongorázást. Puha, 
színes hangzásvilág él bennem, még a ff-nál is. Ha valaki „veri” a 
zongorát, akkor minden bizonnyal nincs ott a füle. 
 
Tőlem idegen a spekuláció. Csak arra a zeneszerzői folyamatra tudok 
hallgatni, ami lejátszódik bennem, és mindig van valamilyen formáló 
pontra irányuló kompozíciós tevékenység a háttérben. Ezek a tizenkét-
fokúságra jellemző hanganyagok csak reflexiók, az ortodox stílusra 
jellemző szigorúság nélkül. Nagy ívekben képzelem a zenét és vágyom a 
szép hangzásokra, dallamhullámzásra, egy természetes emberi 
beszédességre. 
 
- A „harmóniák” - így kell neveznem a clustereket is - szintén 
„disszonancia-mentesen” szóljanak? 
 
Bizonyos értelemben igen. De ne legyen „maszat” a harmónia helyén, a 
„foltnak” is legyen karaktere. A szeptimek, szekundok ma már, évtizedek 
óta polgárjogot nyert szép hangzások is tudnak lenni. 
 
- A gyerekek általában nem látják meg a kottaképben a zenei gesztust, 
ezért nem érzik át a mozgást egészében. Ez nagy nehézség, mert nem tud 
az ember ily módon az összbenyomásra figyelni. Zavaró, akadályozza a 
koreografikus megjelenítést a kezek között elosztott, de összetartozó zenei 
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anyag is, a sűrű mozdulatváltás, melyre nincs beidegzett technikai 
„patronunk”. Egyik növendékem nagyon találóan úgy fogalmazta, hogy 
„nem úgy játszik a kezem, ahogy akarom és ez a kottaolvasást fejleszti, 
hogy ne legyek fizikailag olyan ügyetlen, szellemileg lusta, még akkor is, 
ha megerőltető”! 
 
Kiváló. A gyerekek sokszor találóan megérzik a lényeget. Csak az segít, 
ha megszólal a zene és másodrendűvé teszi a hangzás élmény mindezt. Jó 
lenne ezért, ha a tanárok előjátszanak a darabot, hiszen 40-50 éve ebben a 
zenei világban élünk. Nem lehet egy felnőtt számára ismeretlen terület 
mindez. 
 
- Éppen ennek az igénye vetette fel újra, hogy a „Jegyzetlapok”-kal 
kapcsolatban felkeressem. Szeretnénk tudni, „jó helyen kopogtatunk-e, jó 
kulccsal akarjuk-e nyitni az ajtót”? 
 
Ma már nem ritka az olyan kottakép, ahol nincs ütemvonal. Ez is egyfajta 
előadói szabadság igénye a szerző részéről. A szaggatott ütemvonalak 
csak a tájékozódás megkönnyítésére valók. Aleatorikus gondolkodás jegye 
az a kottakép, ahol a két sorban nincsenek a hangok a megszokott módon 
egyimás fölé írva. Ez esetben egymástól teljesen függetlenül értelmes és 
kifejező szólamvezetéssel - mintha két ember játszana - szólaljon meg 
mindkét kéz zenei anyaga. Egyfajta improvizáció ez, megoldása eleinte 
valószínű nehézséget okoz. A fantáziám itt teljesen két sínén működik. 
Rendszerint fehér és fekete billentyűkre komponáltam az ilyen típusú 
zenét, kézben jól elhelyezhetően. A polifon, ellenpontos gondolkodás 
nagyon gyakran „kísért”. Sokszor csak halványan emlékeztet, afféle 
„lélektani ellenpontot” hoz létre. Ez a zenei tér ambitusát szabja meg. Más 
esetben valódi ellenpont, a Bach-i szerkesztésre jellemző formálás 
jegyeivel (sűrítés). 
 
Az akkordok egymásutánját bizonyos sajátos kapcsolatrendszer köti össze, 
a színek alapján, ezek harmonikus teret hoznak létre. Ezen kívül szívesen 
állítom szembe a magas hangokat a mélyekkel. Ezek is színes pontok, 
melyek között gyakran szólalnak meg akkordhalmazok, vagy egymás 
mellé csúsztatott szekundok. Említhetném még, mint többször visszatérő 
jellegzetességet, - mely szintén hangszerszerűvé teszi a zenei anyagot - a 
bal és jobb kézben elhelyezkedő akkordmodelleket. Az akkordok 
hangjaival létrehozott ritmikus játék, a formák ritmusban rejlő lazításának 
és sűrítésének lehetősége, a dinamikai színezés több darabban visszatér. 
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Mindennél fontosabb azonban annak tisztázása, hogy a lejegyzés két 
kompozíciós eljárás körül mozog: 
 

1. időmértékes - azaz metrikus, klasszikus hagyományokra épülő. Itt 
a zenei mondatok kötöttebb hosszúságúak, egymásból 
következhetnek, kontrasztálhatnak is, de tovább is fejleszthetik 
egymást. (Pl.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 32, 34, 38, 
stb.) 

2. nem időmértékes, azaz szabad verselés, ez egyfajta formáló pontra 
irányuló tevékenység, formai csomópont: például határozott eleje 
van, invokációnak is nevezhetnénk, mely után lazább, 
improvizációszerű anyag következhet. Ez lehet szélesebb, monodia 
vagy divergáló, lamento jellegű szabad kántálás. (Pl.: 6, 9, 14, 16, 
19, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 37, 42, stb.) 

3. több darabban együtt van a szabad gondolkodás és a metrikus-
ritmikus anyag, ahol a motorizmus érvényesül. (Pl.: 8, 11, 17, 18, 
23, 25, 27, 35, 39, stb.) 

 
Szívesen helyezem egymás mellé a különböző jellegű elemeket. 

- Tudjuk, hogy a most következő néhány szavas „elemzés” csak a 
fogható elemeket rendszerezi, következésképpen fennáll annak a 
veszélye, hogy a kevésbé lényeges dolgok túlzottan fontossá 
válhatnak. Mégis segíthet. Térkép a turista kezében. A stílusalkotó 
elemek ismerete azonban még nem a zenemű! 

-  
(Egyébként, a kiadvány tele van sajtóhibákkal és a külalakja is: zavaróan 
rendezetlen.)* 
 

*** 
 
1. 
Két mondat (5+7 ütem). 
Tartott hang és mozgás együtt. 
Tetőpont a 9. ütem sf-ja. 
Türelmetlenül, súlytalan helyre előrehozott orgonapont a bal kézben. 
Szekundok feketén-fehéren, lenn és fenn. 
Tempó nyugodt, a szünetekben legyen átvivő erő, hogy a pontok 
dallammá álljanak össze. 
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2. 
Egy mondat. 
Egymáshoz képest nagyon távoli hangokon, „imitt-amott megjelenő 
lépésfoltok” jellemzik, hol erősebben, hol gyengébben. 
A léptek közelgése dinamikailag egyre erősödik, végül már ott is van. 
 
3. 
Két mondat (4+6 ütem). 
A második mondat bé-vel kezdődik. A bal kézben egészhangú 
skálatöredékeket találunk, a nyolcadok egyfajta ellenpontot játszanak. A 
zene dinamikailag eltávolodik. 
 

 
 
4. 
Két mondat (4+4 ütem). 
Nem túl gyors. Egyenletes negyedekben érezzük (nem 3x2 vagy 2x3-ban), 
ez szabja meg a tempót. 
Ez a darab is a mozgás és nyugalom együttese, váratlan helyen belépő 
orgonaponttal. 
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5. 
„Végtelenített” mondat, kétrészes. 
Rejtett kisterc lépések követik egymást. 
A kötőívek sugallják a játéktechnikát is; lendülettel érkezzünk fel a 
dinamikai tetőpontra. 
A darab vége elvékonyodik. 
 
6. 
Egy mondat. 
„Invokációszerű indulás, két szálon mozgó egyszólamúság.” 
A basszus g-je támasztó hang. Felette visszacseng a kezdőmotívum, 
egyszerűsítve. 
Az a temponál lévő motívum megismétlődik d-ről, majd augmentálva c-
ről is. 
Az utolsó három ütem codetta jellegű. 
 
7. 
Négy rövid mondat. 
A második a 3. ütem felütésével kezdődik. Ez tulajdonképpen sűrítés, 
mely egy ütemmé zsugorodott össze. 
A harmadik a 4. ütem jobb kezével hamarabb indul, mint kellene. 
Jellegzetességei: imitáció, rejtett polifónia, sűrítés. 
Karaktere: feszes, peckes, ritmikus. 
 

 
 
8. 
Egy mondat. Szerkesztésében kettősség található. Az első két ütem 
akkordja csak színfolt, szabad előadást kíván. A folytatás viszont ritmikus. 
 
9. 
Három mondat, melyek é-ről, h-ról és gisz-ről indulnak. 
A pörgettyű jellegű indulás kis motívumba torkollik; a második dallammá 
szélesedik. 
(Polifon jellegű, kedvelt kis darabban is a mozgás és nyugalom 
kompozíciós megjelenítésével találkozunk. 
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10. 
Egy mondat (6+3 ütem). 
Toccataszerű, feszes, ritmikus darab. 
Nyugalom és mozgás együtt, az utolsó három ütem orgonapontja ismét 
súlytalan helyen lép be. Az improvizációszerűen mindig máshol belépő 
16-od ritmus izgalmas formateremtő! 
A repetíció technikai megvalósítását segíti, ha a szünettel elválasztott 
egységeket anticipált mozdulattal, egybeérzett kézzel, a csukló 
segítségével játsszuk. 
 

 
 
11. 
Két mondat (4+5+3 ütem). 
A puha hangfürtök előadása szabad, a kezek mintegy egymást 
cserélgessék. 
Az első mondat egy sóhaj, mely dinamikailag nyit. 
A második súlytalan helyen (d), külön hangsúllyal jelezve indul. 
A b-asz kitárulkozó szeptimlépés után metrikus lüktetés szakítja meg a 
szabad előadást. 
A nyolcadik ütem a hetediket sűríti és tetőponttá robban a ff-on, melynek 
feszültségét a generálpauza oldja fel. 
A kis codettát indító foltszerű piano akkord nyugalma felett egyenletes, 
ritmikus staccatokkal zárul a darab. 
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12. 
Egy mondat. 
Mindkét kézben egy-egy akkordmodell van (b-cisz, é-h, f-é-c). Kissé 
gépies, nincs igazi cezúrája, az anyag csak sűrűsödik és ritkul. 
A darab megismételhető más dinamikával. A modell hangjai 
széjjelszóródnak. Olyan, mint egy kaleidoszkóp, ha egy másik előadási 
jelrendszert alkalmazunk, a létrejött kép másként néz ki, annak ellenére, 
hogy a ritmikus elemek ugyanúgy követik egymást. Másfajta színességét 
kap. 

 
13. 
Két mondat (5+10 ütem). 
A clusterek: kéz által adott természetes fogás - fekete-fehér transzpozíció 
példája újra. 
Ne játsszuk keményen a forte ellenére - színek. Az ötödik ütem 
sűrűsödésével érkezünk el a secco felütéshez, melyről, mint trambulinról 
ugrik szét a kéz a tartott hangokra. 
A secco hang rövid pedált kaphat, de az orgonapontok tulajdonképpen 
pedál-hangok. A széles platón belül lévő középszólam nagyon ritmikus. 
A nyugalommal szembeállított a staccato rövid hangok ezüstös kopogása. 
 
14. 
Egy mondat (3/4 ütem). 
Szabad vers, az akkordok harmonikus teret hoznak létre, mely 
dinamikailag hullámzik. 
Először dinamikailag nyit, azután (a befejezés) elcsendesedik. 
 

 
 
15. 
Egy mondat (3+4 ütem). 
A bal kéz - két akkordmodell. Mindkét mondatrész dinamikailag előretör. 
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A második mondatrészt indító tizenhatod g-k (súlytalan helyen) mintegy 
megerősítik az első ütem indítását. 
 
16. 
Négy mondat (1+2+3+3 ütem). 
Mindegyik korál-sor indítóhangja más ritmikailag. 
A sorok dinamikai hullámzása azonos. 
A hatodik ütem formai bővülés, melyben visszacseng a kezdő motívum. 
A második szólam színező jellegű, „lélektani ellenpont”, mely a zenei tér 
ambitusát szélesíti. Ne zavarja meg a korál dallam íveit. 
 

 
 
17. 
Egy mondat (3+4 ütem). 
Fehér-fekete hangok egymás felett; „függöny”. 
A darabban kétféle elem keveredik - szabad és metrikus előadást kíván, ne 
csak grafikus rajzolatokban képzeljük a szakadozott szálakat, pontokat, 
hanem folyamatosan, nagy ívben, elrángatás nélkül, dinamikai 
hullámzással. 
A térben elhelyezett hangok (3., 6., 7. ütem) ritmikusak, de 
kétszólamúságot takarnak. Két szakadozott szólam ez is. 
 

 
 
18. 
Egy mondat (3+4+3 ütem). 
A szabad és metrikus zenei anyag keveredik. 
A középső, ritmikus négy ütemben a kezek egy pozícióban maradnak, 
ugyanaz a modell szól, más ritmikai elosztásban. 
A giusto jelleget közrefogja az invokáció jellegű, dinamikailag felcsattanó 
bevezető három ütem és az oldottan induló záró ütemek. 
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Alatta ritmikus lüktetéssel szól a kíséret. Felvillanó kép a darab. 
 

 
 
19. 
Egy gondolat, szabad vers, dinamikai tetőponttal a közepén. A negyedek 
és nyolcadok recitálnak.  
Rallentando - és a hangzás eltávolodik. 
 
20. 
Egy mondat. 
Az előző darab virtuóz, metrikus ellentéte. 
A kvint-pozícióban lévő fehér-fekete hangok hullámzó vonalrajzot 
adjanak. 
A darab egy felcsattanó lendülettel tör a tetőpontra, a végén egy hajszálnyi 
kis polifon széjjelágazással. 
 

 
 
21. 
Egy mondat. 
Feszes tartású darab, de könnyed, ráveti árnyékát erre is a hangszer adta 
fehér-fekete pozíció egyidejű kedvelése. 
A kirobbanó csúcspont a darab közepén van. 
(Bár a pontszerűen szétdobált hangokat szünetek választják el, az anyag 
formailag sűrűsödik és vonallá tölti ki a ritmus feszültsége. 
Egyfajta akusztikus élményt nyújt a hangzástér kiszélesítése. 
 
22. 
Egy mondat (3+5 ütem). 
Az első gondolat a rallentandoval fejeződik be. 
Az invokáció jellegű bevezetés után súlytalan helyen lép be az orgonapont 
(nyugalom) - puhán szólaljon meg. 
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Felette szakadozott foszlányokból szólal meg egy dallam, mely 
dinamikailag eltávolodik. 
 
23. 
Egy mondat (2+4 ütem). 
Szabad és metrikus előadású zenei anyag montázsa. 
Az első két ütem lendületesen fut fel, majd a staccatok giusto lüktetést 
adnak a kíséretnek. 
Jellegzetességei: szeptimlépések, határozott befejezés. 
 

 
 
24. 
Egy mondat (4+1+4 ütem). 
Szabad vers, nyugalom: és mozgás együtt. 
Az orgonapontok a hangfürt az utolsó előtti harmadik ütemben szintén 
orgonapont - súlytalan helyen lépnek-be (az elsőt kivéve). 
 

 
 
A töredékes dallam több mint négy oktávot jár be. 
A darab közepén a kvartlépésben, nagyon távoli emlékként népdal töredék 
sejlik fel, „elidegenítve” (a-d cluster fehér billentyűi elszínezik az asz-
desz-t). 
A záró orgonapont az előző cluster; „sötétített” transzpozíciója. 
 
25. 
Két mondat (6+5+codetta). 
A bal kézben három motívummodell. 
A második mondat az elsőt sűríti, és két fellendülésre tagolja. 
A tetőpont fisz-re felérkezve a feszültség a kis codettában oldódik, bár 
ritmikailag tartott marad. 
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26. 
Egy mondat. 
Minden gondolatában más típusú zene. 
Dramatikus hangú invokáció. 
A sötét színű mélyhang - orgonapont-támpont - felett lamentáló zenei 
anyag, rávezet a folytatásra. 
A stringendo gesztusban pontos frazeálást kér a szerző. 
Utána - sóhaj; levegővétel, recitálás. 
A kis darab pp végének ritmikus staccatoi visszautalnak a kezdet feszült 
ritmusára és ezzel mintegy keretet adnak a gondolatnak. Szavak nélkül is 
érezzük, mennyi mindent lehet leolvasni erről a rézkarcról. 
 

 
 
27. 
Egy mondat (3+4+3 ütem). 
Szerkesztése hasonló a Hívogató-hoz (18). 
Szabad és metrikus anyag egymás mellett, a szélső három ütemek keretet 
adnak. A pontszerű környezetből motorikus lüktetéssel emelkedik ki a 4.-
5.-6. ütem. Az elszakadozott pontok között itt áll össze a zenei anyag. 
Vigyázzunk a dinamikára - a darab elején lévő három nyolcad (sf után) 
csak mf. A 4. ütemben az alsó, indító d jó hangsúllyal szólaljon meg, ezzel 
alapozzuk meg az utána következő ütemeket is. Kis pedált kaphat. 
A darab véget ne lassítsuk, az anyag úgyis elvékonyodik; a 6/8 lüktetésű 
záró ütemek az első két ütemmel rímelnek. 
 
28. 
Négy mondat („függöny” +3+2+2+5). 
Bár tagolt, az egyes sorok egymásra rímelnek. Recitatív jellegű szabad 
vers. 
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Az első ütemben a crescendot ne játsszuk túl nagyra. Az utolsó ütem pedál 
nélkül. 
A közkedvelt kis darab hangulata önmagáért beszél. A borongós őszi 
képbe egy fájdalmas, emlék hasít bele. 
 

 
 
 
29. 
Egy gondolat, mely a 2. ütem ff-jára kulminál. Határozott ritmika, 
csattanós. A csúcspont előtt és után szabadon játsszunk. 
A triolákat pontos ritmikával, belesietés nélkül. 
Ebben a kis darabban is - mint nagyon sokban - voltaképpen arról van szó, 
hogy egy sík területen hirtelen kell fellobbantanunk egy indulatkitörést. 
Az indítóhang sf-ja ne legyen hegyes - kicsengetni. 
A villám eltűnik, a korona utáni két staccato akkordot pedál nélkül 
játsszuk. 
 

 
 
30. 
Három mondat („függöny” + codettá-val). 
Szabad vers - a nyitó gondolat az első kötőív alatt - a záró é hang kicseng. 
A bal kézben lévő gisz csak színezi a dallamot. Tetőpont a rallentandon 
(koronán). 
A codetta - lélektanilag „rendbe szedett szívdobogás - időben kimért, 
pontos: az akkord az előtte lévő cisz hang recitativo megfelelője, 
augmentálva. 
A nyitó ütem invokációja és az erre rímelő harmadik sor eléje harmóniai 
teret hoz létre, melyet pedállal színezhetünk. Kissé nehézzé teszi a darabot 
a sokirányú mozdulat váltása. 
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31. 
Négy mondat (1+3+1+4 ütem). 
Az első a bal kézben megszólaló mély zengésű gregorián dallamimitáció. 
A színező glisszandok egyre rövidülő szünetekkel lépnek be puhán. A 
dallam a gisz-re nyit. 
Jobb kéz folytatja és emeli fel türelmetlenül a „csomóba kötött” hangokra. 
A tetőpont után súlytalan helyen lép be az orgonapont. 
 

 
 
A 3. dallamsor egy ütemmé sűrűsödik. 
A negyedik a szoprán é-jével indul; a tartott hosszú hangból mintegy 
kioldódik a ritmus, mozgása. 
A darab vége emlékeztet az előző egyformán lüktető szívdobogására, csak 
itt egyfajta szinkópálás is belejátszik. Ez az anyag időben mérhetően 
ritmizált - ez eddig nem szerepelt a darabban. 
Nehéz a színeket megtalálni, de vigyázzunk, a túl sok pedál elmaszatolja a 
glisszandók lélegző jellegét. 
 
32. 
Két mondat (7+5 ütem). 
A már ismert eszközökben rejlő lehetőség újabb arcát mutatja meg ez a 
közkedvelt kis darab. 
A ritmus-eltolódásos belépések a második és harmadik orgonapontnál 
egyfajta feszültséget rejtenek magukban. 
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A pontszerűen megjelenő cseppek ritmusa pontosan kimért, mégis szabad 
előadást kíván, a dinamikaváltozásától a hangok dallammá állnak össze. 
Nem minden csepp egyforma, vannak „hegyesebbek” is. 
 
33. 

 
 
Négy mondat (4+3+8+3 ütem). 
A két kéz között óriási teret erezzünk. A dallam boltívet alkot. 
A harmadik ütemben megszólaló é az „Éjszaka zenéjé”-re emlékeztető 
színkaraktert ad. 
A gisz-a-b akkord előlegezi a foltszerű kíséretet a második mondat 
cantando-jához. A mondat nyit, előretör: a pedált az akkord előtt vegyük 
ki, mert az akkord veszi át szerepét. Árnyalt billentést kíván. 
A harmadik mondat motívumismétlés. 
Az utolsó mondat ismétli a motívumot, felette három „szordinóval játszott 
kürthang” tartja az akkordot. A beleszóló felhangokat az akkordfoltok 
felerősítik, így nincs szükség a pedálra. 
A darab vége elhal. „Kizeng”. Zenekari színeket képzeljünk a darabba. 
 

 
 
34. 
Két barokk körmondat. 
A két kéz egymástól függetlenül formálódik. A fekete billentyűkön három 
pentaton modell szól (gisz = re, gisz = la, aisz = mi). 
A jobb kéz a fehér hangokon modális jellegű skálatöredékeket játszik 
lendületesen. 
Kevés dinamikával indul; az egy kötőív alatt lévő hangokat egy 
karmozdulattal foglaljuk össze. 
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35. 
Két mondat (3,5+3,5 ütem). 
Kétrétű: legato és staccato egyszerre. Ezek a „teljesen más világból 
odacsöppent pizzicatok” ritmikusan ellenpontozzák a dallamot. 
Gesztus-ellenpontnak is nevezhetnénk a szólamot. A dallamívek 
dinamikáját a színező kísérőhangok azonban ne törjék meg. A triolák 
tartottan és jó helyre jöjjenek. 
A második mondat kezdő gisz hangját elszínezi az á. Az orgonahangokból 
és staccatokból egy harmónia jön létre. 
 
36. 
Három mondat (4+4+improvizáció). 
Az invokációszerű kezdő gesztus után az akkord elvékonyodik a mondat 
végére. 
 

 
 
Tetőpont a második mondat közepén. 
Az improvizációban a kezek függetlenek legyenek. A bal kéz h-d-f-ről 
induló ötujjas egységekben gondolkozhat (így könnyebb). A fekete 
billentyűkből álló csoportok ne szakadjanak el egymástól, 
A szünet utáni gondolat sűrítettebb. Teljesen elhal a vége. 
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37. 
Három gesztussor. 
Szélesen deklamáló szabad vers. Egymásra felelő lépések. „Magas 
színekben tobzódó rendszer”, melyet egyetlen mély hang színez. 

 
 
Jellegzetességei a puha szeptimlépések. 
 

 
 
38. 
Három mondat (liberamente+misurato +bal kéz b-től; négy ütem). 
„Hanyatt-homlok egymásra guruló sorok.” Aláhúzza a formát tagoló 
szünetek rövidülése is. 
A helyes előadói utasítás: „Vivo, poco martellato”. 
A játékkaraktert szabadság jellemzi. A szaggatott ütemvonalak csak 
olvasástechnikai segédeszközök, így a darab elején az egyeknek 
semmiféle mérő jellegük sincs. 
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A darab közepétől lehet számolni; a hangismétlések után mozgásrendszert 
vált a darab, először egy regiszterben van, aztán nagy távolságokra 
széjjelbomlik. Itt már vannak súlyos indítások. A beírt dinamikák is 
árulkodnak. 
 

 
 
A misuratonál lévő cisz „gondolati auftakt” a c-hez. 
A tetőpont feszültségét növeli a szeptimlépés. A darab ide fejlődik 
(harmadik sor 4. ütem). 
Csábító tagolási érzetet kínál a repetíciók indítása. A d-vel letett alapkőre 
(első ütem) válaszol a g-vel induló repetíció (alsó kvint), majd. a cisz-re a 
gisz repetíció (felső kvint). Ha azonban a nagy egységet nézzük, a g-vel 
induló csak az előző folytatása, formailag nem új. 
A szünetekben is lüktessen a zene. 
 
39. 
Két mondat (5+6 ütem). 
Invokációszerű indítás, szabad gesztussal. 
A moderatonál áll át a zene a metrikus játékra. Az utolsó előtti negyedik 
ütem az első téma diminuciója. 
A lépegetések dinamikáját felépíteni és a pedálokat érzékeny füllel 
váltsuk. 
 
40. 
Két mondat. 
Viszonylag gyors tempó. Nehézsége a folyamatos kézváltás. A dinamikát 
felsrófolni a tetejére! 
A mf-nál határozott indítás! 
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41. 
Könnyebb, mint az előző darab. A kéz ugyanabban a pozícióban marad. 
A második sorban a bal kéz ugyanazzal a motívummal válaszol. 
A két darab dinamikailag egymás ellentéte. Míg az előző dinamikailag 
nyit - ff - felfelé tör, ez lefelé megy és pp, elvékonyodik. 
A tartott a-ra jól megérkezni. 
 

 
 
42. 
Négy mondat (a szaggatott vonallal jelölt elválasztások értelmében). 
A hosszú hangok alatt beszédszerűén deklamált polifónia. 
A két kéz közötti hangok szigorúan egymás közé kerüljenek; a belső 
szólamvezetés világos legyen. 
A sorok hangkészlete emelkedik az előzményekhez képest. 
Fekete-fehér technika. 
 
43. 
Négy mondat (Vivo, Presto, Andante, Vivo). 
A Szakadozó szálak, Epigramma, Dallamtöredék, és még több másik 
darabban lévő elem zenei világához hasonló technika. Koronák, irányok! 
A második mondatban inkább sűrítsük a hangzást, inkább több hang 
legyen. A ff mondatzáró a előtt a tetőpontra érkezést kis agogika is 
megerősítheti. 
A harmadik mondat: szoprán = elszínezett oktáv boltív, melynek utolsó 
hangja sóhajszerűen kicseng. 
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Az itt fekete hangon tekergő kísérő-szólam a következőiben lecsúszik 
fehérre, ugyanakkor visszahozza az első Presto gondolatát. 
A két utolsó mondat kísérő akkordja ugyanaz - „átfényképezve”. 
Dinamikai ívük hullámzik. Fokozatosan elhal. 
 

 
 
44. 
Egy lendületű darab. 
Invokációszerű indítás: a két akkord egymás tükörképe (bal-jobb). A záró 
súlyokat itt is kis agogika erősítheti. A triola a stringendóban ritmikus 
maradjon. 
 

 
 
Az első füzet utolsó darabja akár a sorozat befejezése is lehetne. Eleinte 
nem tudtam, hányat írok, de később a munkát annyira megszerettem, hogy 
még három füzetnyi született. A sorozat nem tekinthető didaktikusan 
felépítettnek. Az első néhány darab ugyan tudatosan egyszerűbb, de a 
későbbiek folyamán csak annyiban, hogy rövid. 
 
A sorozat ABC a zenéről, de nem ABC a hangszertanulásról. Egyfajta 
kompendium többek között arról, hogy milyen zeneszerzési technikák 
születtek az utóbbi évtizedekben, Európában. Ne feledjük: a kottaírás csak 
nagyjából jelzi a zenei matériát. Így a pontos, tökéletes, tiszta lejátszás 
nem elég. Fokozottabban áll ez olyan kottaképre, amely csak nagyjából 
jelzi a hangzást. Ilyen értelemben a kottaolvasás lehetőséget ad egy 
szabadabb interpretációra. 
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A szakadozottság egyidejűleg kontinuitás is. A leírt ötletek nagy formák 
részei lehetnének. Mindegyik egy mondat, melynek nincs megírva a 
következménye, de benne van egy eljövendő folyamat igénye. Éppen ezért 
ezeken a műveken megismerhetjük a- XX. századi zenei gondolkodás 
modelljeit. 
 

Ábrahám Mariann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Az egyes darabokban levő sajtóhibák javítását a darabok  
elemzése közé helyeztük el. 
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Parlando: 1990/12, 26-29 p. 

 

Varró Margit nyomában (6.) 

Képtelen vállalkozás lenne egy életút negyven évének minden 
állomását négy oldalba sűríteni. Ehelyett, villantsanak fel a 
dokumentumok néhány pillanatképet. 

 
Varró 1938 őszén hagyta el Európát. ’48 augusztusában itthon 

maradt barátaihoz hosszú levelet írt, melyben összegzi a megérkezése 
utáni éveket:1 
 

„Eleinte majdnem két évig egyedül voltam itt. Kezdetben volt egy 
három hónapos megbízásom egy igen nívós nyári művészeti iskolán2, de 
azután jött egy idő, amikor egyre-másra azt hallottam: »Your place is on 
the top«, és a »top«-on mindig már ült valaki. Negyven nyarán3, amikor 
végre kijött a férjem, elfogadtam egy állást mint »artist-teacher« egy 
chicagói zeneiskolán4. Itteni szokás szerint saját privát növendékeim 
óradíjából is 40%-ot vett le az iskola. Két év múlva ebből elegem volt, 
különösen a sok vizsga és koncert miatt, amely képességfejlesztésre 
nemigen engedett időt” (Varró ekkor 60 éves!) „és így ’42 őszén a magam 
lábára álltam… Minden évben önálló koncertet kellett adnom, meg 
kamarazene koncerteken közreműködnöm. Ezen kívül alaposan 
megismerkedtem az itteni fiatalság mentalitásával és ennek nagy hasznát 
vettem, amikor tavaly5 meghívtak az Institute of Design-hoz (egy 
úgynevezett »haladó« képzőművészeti iskolához) zenetörténeti előadónak. 
Igaz, nagy munka volt (30 új előadást kellett egy tanév alatt megírnom) - 
de nagyon érdekelt engem - és szerencsére hallgatóimat is… 
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Hogy emlékszik vissza ezekre az évekre Mr. Robert Kostka 
festőművész, aki ennek az intézetnek és egyben Varró Margitnak is 
tanítványa volt6. 

 
„Néha évek telnek el, míg az ember 

rájön arra, hogy mit köszönhet egy jó tanárának. 
Ez gyakran sokkal megmagyarázhatatlanabb, 
mint egy tanóra… Talán a legfontosabb, amit 
megtanulhatunk és azután tanítanunk kell, 
»hogyan tudjuk a művészetet életben tartani«.  

 
Mr. Robert Kostka - festőművész, 1980-as évek 

 
És ez volt Varró Margit egyik képessége…” 
 
 „… Varró a zenetudományi óráit abban az előadóteremben tartotta, ahol 
egy koncertzongora is volt. Vagy lemezeket játszott, vagy ő maga 
zongorázott, attól függően, hogy mit kívánt a tárgyalt zene. Ezt a tárgyat a 
hallgatóknak csak egy évig kellett kötelezően hallgatni, de mindig volt 
egy-kétszáz állandó résztvevő, akik nem is voltak beiratkozva rá… 
 
Az órák magával ragadóak voltak és gyakran jó mulatságot jelentettek. 
Varró szellemes·előadó volt, jó stílusú, jó érzéke volt a szerepléshez. 
Mindent élővé varázsolt és úgy tűnt, élvezi az órákat, mint a 
zongoratanítás melletti másik lehetőséget. Finom egyensúlyt tartott a 
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Logos és Eros között. (Logos, mint jogban, tekintélyben, logikában a 
hímnemű Animus, Eros az érzelem, megérzés, gyógyítás, a nőnemű 
Anima.)” 
 

A tanítás egy segítő hivatás, közvetítője az Eros. Ezen keresztül 
nevelte tanítványaiban a komolyzene iránti egyre növekvő szeretetet. Az 
előadássorozat témáját évről évre változtatta. Egyik évben „Régi zene 
Bachig”, másikban „Huszadik századi zene”, vagy „Schönberg, 
Stravinsky, Bartók” volta téma. A Bachról szóló előadás tervezet anyagát 
adták ki a „Designs to Music”·című  munkájában… (lásd magyar nyelven: 
Parlando, 1988. 10-11. szám)… „Amit én kaptam tőle, arra ma is csak 
annyit tudok mondani röviden;  Köszönöm, Varró Margit«”. 
 

Nézzük tovább Varró hazaküldött levelét. 
 

„Amióta itt vagyok, négyszer meghívtak a Music Teachers 
National Association kongresszusaira előadónak. (A legelső chicagói 
előadásom, amelyen sokat zongoráztam is, Bartók Mikrokozmoszáról 
szólt.) Mindenfélét dolgoztam, de anyagilag természetesen a 
zongoratanítás volt a legfontosabb. Ebben is sok különöset tapasztaltam. 
Felnőttekkel pont úgy lehet itt dolgozni, mint odaát. De a gyerekek - az 
egy más fejezet! Az órákon kell velük gyakorolni, ha az ember el akar érni 
valamit. Be kell vallanom, hogy az én módszeremből vajmi keveset 
tudtam itt keresztülvinni a gyerekekkel. Ezzel szemben  a felnőttek - vagy 
mondjuk a 16 éven felüliek - igen lelkesen fogadják mindazt, ami őket 
akár technikailag, akár zeneileg előbbre viszi. Növendékeim nagy része a 
Chicago University-ről jön át hozzám. Akik diplomára pályáznak, azokat 
ettől az ősztől kezdve (1948) a Roosevelt College keretében fogom 
tanítani, ahol a melléktárgyakat hallgatják… Ki tudja, hogy fordult volna 
minden, ha 1939 őszén hazamegyek, ahogy szándékoztam…” 
 

Varró Margit Chicagóban halt meg, 1978 májusában, 97 éves 
korában. Utolsó zongorista növendéke, Mr. David Solzman, aki jelenleg 
ugyanannak a Roosevelt egyetemnek földrajzprofesszora, a 
következőképpen emlékszik tanárára7. 
 

„Bámulatra méltó, mennyire emlékszem mindarra, amit Margit 
mondott. Ez egyszerűen csodálatos. Ő úgy foglalkozott a növendékkel, 
mint emberrel. Emberi lénnyel, akinek emberi voltát kell respektálni, nem 
pedig tanítani kell. Kedvenc mondása volt: »Az életre tanítok a zenével és 
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a zenét tanítom a zongorával!« Ez volt Margit, ez volt a tanításának 
esszenciája. Ha mostanában elkezdek tanulni valamit, amit nem 
dolgoztunk fel együtt, gyakran elveszettnek érzem magam. Hirtelen 
megjön a gondolat, hogyan csináljak valamit. És ezt gondolom: 
Köszönöm, Margit! 
 

Mivel én voltam az utolsó tanítványa, 
úgy történt velem, mint a mesében. 
Margit nagyon öreg volt már és itt 
volt az idő, hogy minden „titkát” 
elmondja valakinek. Nekem adatott 
meg, hogy a titkait megtudjam. 
Mindennap mentem Hozzá egy 
időben, magnófelvételt készítettünk, 
amit később elküldött a barátainak. 
Lecke előtt mindig elmentün sétálni. 
A barátja voltam és neki szüksége volt 
mozgásra. A séták alatt sok mindent 
megéreztem és megértettem a 
ritmussal és tempóval kapcsolatban. 
Én ekkor 34 éves voltam, ő több mint 
90. Az első időben lassan, aztán az 

idők múlásával egyre lassabban mentünk. A tanításban az volt az elve, 
hogy nem kell erőszakkal a professzionalizmust hajszolni, de saját csúcsát 
mindenkinek kötelező elérni. Állandóan az élethez való tehetségről 
beszélt. 

Prof. David Solzman, 
Varró utolsó zongorista tanítványa

 
Néhány mondása egész életemen végigkísér: például, hogy „az 

ördög a könyékben van”, „nézd a kezed, az ujjaid csak buta állatok”, 
vagy„az én óráim nem a pszichológus fogadóórái, ami csak 50 perces, 
hanem teljes 60 perc”, vagy „játszhatsz az »orroddal« is, csak a darab 
szólaljon meg”… Annyira kedves volt! Ha egy gyerek jött hozzá, még 
ebben a magas korban is bámulatos, hogy tudott belehelyezkedni 
lelkivilágába. Hogy tudta mondani, kérni, hogy „mesélj nekem valami 
izgalmasat”. 
 

L. Mayer, kritikus Margit könyvéről alkotott kritikájában mondta, 
hogy a könyv úgy van megírva, úgy olvasható, mintha ott ülne és beszélne 
az olvasóval. Margit humorosan ezt válaszolta: „Hódítani akartam, azt 
akartam, hogy szeressenek!” 
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A gyászszertartást én szerveztem. A baráti körből többen 

búcsúztattuk. Valaki felolvasta Margithoz írt költeményét: 
 

Concerto in D Minor, Echoes in B Flat 
 Visszhangok B-dúrban, Concerto d-mollban 

 
Messages and remembrances What is great 
from an unknown voice as you say, 
that teaches wisely unknown teacher 
without teaching we shall not forget 
what cannot be taught. that Wolfgang 
 for the love of God 
Spiritual houscleaning taught. 
that only cleanses has its price too 
the furnishings (1975) 
of those who 
dwell within.  
Oh Margit Varró… 
you are a voice,  
And from before  
and after 
soothing demons 
with magic flutes  
and the music of the spheres.   
 
 

* 
 

Mr Solzmantól beszélgetésünk után egy kazettát kaptam 
ajándékba, melyet „Charmes” címmel8 1989 októberében, beszélgetésünk 
előtt két héttel barátai számára készített. A véletlen ugyanis úgy hozta, 
hogy pontosan Varró születésnapján, október 22-én ismerkedtem meg 
vele. A kazetta műsorának felét Bartók: Gyermekeknek című sorozatából 
válogatta össze. A 3, 5, 6, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 26, 30, 34, 36, 
41, 42-es darab némelyikének szövegét angolra fordítva mellékelte… 
Mi, magyarok, ezt is köszönhetjük Varró Margitnak. 
 
1. Köszönetemet szeretném kifejezni Dános Lili tanárnőnek, Varró Margit volt 
növendékének, hogy a levelet rendelkezésemre bocsátotta. 
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2. CUMMINGTON SCHOOL 
 
3. SHERWOOD MUSIC SCHOOL-ban kap állást. 
 
4. Az AMERICAN WEEKLY NEWSPAPER riportja Varró Margittal (1940. 
okt. 25.) Nagy magyar művésznő Chicagóban. 
részlet: 

„… a Budapesti Liszt Ferenc Főiskolát nemcsak nagy honfitársunk 
alapított, hanem Liszt Ferenc szelleme is ott élt. Mesterem, később kollégám 
ugyanezen az iskolán Szendy Árpád, Lisztnek egyik legjelesebb magyar 
tanítványa volt, akitől a legtisztább Liszt-hagyományokat vettem át, és amíg élek, 
Liszt marad az eszményképem.” 
… Liszt magyar köréről a művésznő sok eredeti érdekességet mond el. Ezeket 
tanulmányba foglalta egy neves amerikai folyóirat részére, amelynek régóta 
munkatársa. 

Vajon Amerikában vannak-e Liszt-tanítványok - kérdeztük. 
„Van itt egy kitűnő orosz pianista, Siloti. Igen magas korú, de még aktív 

művész. Itt van továbbá a kiváló Rosenthal is, akinek pompás zongorajátékán 
kívül páratlan humorában is gyönyörködtem, valahányszor összekerültem vele. 
De büszke vagyok arra, hogy a napokban itt Chicagóban, magam fedeztem fel 
egy élő Liszt-tanítványt. Pesti patrícius család gyermeke az illető, aki mint ifjú a 
pesti zeneakadémiára járt, szorgalmasan látogatta Liszt óráit is, és boldogan 
emlékezik meg arról a szép korról. Bár sose volt hivatásos zenész, még ma is 
naponta egy-két órát zongorázik a nyolcvan fölött járó gentleman. Nevét közölni 
nem vagyok feljogosítva. 
 

Még sok mindenről beszélgettünk Liszttel kapcsolatban. Érdeklődéssel 
hallgattuk, hogy annak az iskolának, amely Mrs. Varrót szerződtette, 
megalapítója Mr. Sherwood is Liszt-tanítvány volt és hogy erre az intézet 
büszke… 

  
5. 1947. 
 
6. Mr. Robert Kostka jelenleg Oregon államban él, kérésünkre küldte el 
„Remembering Mrs. Varró” című tanulmányát (ford.: Simon Ágnes), Részlet. 
7. Személyes beszélgetés alapján. 
8. Charm = bűvölet, varázslat, talizmán (Országh szótár) 
 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1991/2, 34-35 p. 
 

„ZENEISKOLAI HÍRADÓ” - JAPÁNBÓL 

… „én többet adtam nekik - szívet!” 
 

Január elején hét fiatal zenetanárból álló kis csoport érkezett 
Tokióból Budapestre, mindössze öt napra. Az út szervezője a ma már 
professzori rangban lévő tanárnő, Furiya Miyako volt. Fél év alatt 
körülbelül tíz levél érkezett tőle, az utolsó hetekben két alkalommal, két 
egymást követő napon - a biztonság kedvéért - ugyan az, melyben a 
januári út minden részletét, percnyi pontossággal rögzítette. Magukkal 
hozták az elmaradhatatlan magnót, videokamerát, és a számukra fontos 
dolgokat, későbbi tanulmányozás céljából részletesen rögzítették. 
 

Magyar műsorral érkeztek, magyar szerzők zongoradarabjainak 
előadásával kapcsolatban akartak konzultálni. A csoport minden tagja 
megtanult néhány mondatot magyarul is, bár a mondatok gyakorlati 
alkalmazásába, óriási derültségünkre, időnként becsúszott kisebb hiba: a 
három fontos mondat „-nak hívnak, köszönöm, örülök”, nem a 
legmegfelelőbb helyzetben hangzott el! 
 

    
 

Zenei előéletük heterogén volt: többségük magas szinten tudott 
zongorázni, de olyan is volt közöttük, aki csak egy évet tanult, Furiya 
Miyakonál. Egy dologban azonban közösek voltak, nevezetesen abban, 
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hogy négytől harminc éves korú felnőttekig zenét tanítanak, heti fél 
órában, hetenként harminc-negyven személynek - de „,Kodály 
módszerrel”… 
 

- „Éveken keresztül kerestem, mi a jó zenetanítás” - mondja Furiya 
Miyako ,,mert nem szerettem, ahogy Japánban tanítanak. A gyerekek nem 
igazi hangszereken tanulnak, hanem elektromos hangszeren. A hang 
mindig ugyan olyan. Nem jön ki belőle igazi zene. Merev, nem él, nem ad 
igazi zenei örömöt. Harminchét éves voltam, amikor először hallottam 
Ugrin Gábor kóruskoncertjét Japánban. Annyira gyönyörűnek találtam 
Bartók és Kodály kórusműveit, hogy elhatároztam, közelebbről 
megismerkedem a magyar zenével. Hat évvel később meg is kaptam a 
nemzeti Kodály ösztöndíjat, egy tanévre, Magyarországra.” 
 

És hol tanultál meg ilyen jól magyarul? 
 

- ,,Amikor megkaptam az ösztöndíjat, akkor határoztam el, hogy 
tanulom a nyelvet. Minden két hétben egyszer bejártam Tokióba, ahol 
három órás magyar órát vettem. Ez nagyon sokba került és fárasztó volt, 
mert Tokió 250 kilométerre van attól a várostól, ahol én lakom. Négy 
évvel ezelőtt voltam először Magyarországon. Ekkor heti két zongoraórát 
kértem, órákat hallgattam Kurtágnál és Ugrinhoz jártam szolfézsra. 
 

Fél év múlva újra visszajöttem, de ekkor már csak egy hónapra. 
Közben dolgoztam otthon az előző műsoron és ugyanazokat a darabokat 
hoztam órára, amiket korábban tanultam. Ez alatt a hónap alatt újra 
szolfézs órákat vettem, zongorára jártam. 
 

Amikor harmadszor jöttem vissza, akkor a zongoraórák mellett 
hospitálni jártam iskolákba, óvodákba, különböző zenei intézményekbe. 
Minden nagyon érdekelt. Úgy éreztem, keveset tudok, és így nem tudok 
igazán tanítani sem. 
 

Minden alkalommal énekeltem kórusban is Katanics Máriánál, a 
Szilágyi Erzsébet nőikarban. Nemzetközi kórusversenyen voltam velük 
1987-ben Goricsiában. Rádiókoncerten énekeltünk 1988-ban. Nemzetközi 
Kórusfesztiválon énekeltünk Pécsett 1989-ben. Addig soha nem énekeltem 
kórusban és ott nagyon sokat tanultam. 
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Hazatérve rengeteget dolgoztam. Előadásokat tartottam a magyar 
zenéről, a zongoratanításról, sokat játszottam, bemutattam magyar 
műveket, újságcikkeket írtam. Közben szerveztem egy kórust is 
magamnak. Tavaly, amikor negyedszer jöttem vissza, már a kórusommal 
együtt jöttem. Itt vezényeltem Pesten Bartók és Kodály műveit” - mondja 
büszkén. ,,Karácsony előtt került forgalomba az első CD lemez, amin 
ezeket a műveket vezénylem. Most vagyok itt ötödször, és most elhoztam 
magammal a tanítványaimat, azokat, akik vállalni tudták az úttal járó nem 
kis költségeket.” 
 

Az eddigi útjaidra kaptál valamilyen anyagi támogatást? 
 

- „Nem, az első kivételével mindet saját magam fizettem. Japánban 
nincs zeneiskola, csak magántanítás. Ezek a tanárok is maguk képezik 
magukat tovább. A növendékeiket pedig hangszerüzletek hirdetésein 
keresztül szerzik, de az üzlet keményen leveszi a százalékot a 
közvetítésért. Ezek a tanárok egyáltalán nem gazdagok! 
 

Én másfél éve tanítom őket és a tavalyi év végén megkérdeztem, 
hogy akar-e valaki velem jönni Magyarországra. Ha igen, akkor januárban 
megyünk együtt. Ősszel kezdték el tanulni ezeket a magyar darabokat, 
ugyanazokat, amiket én tanultam korábban itt! 
 

Először nagyon furcsa volt nekik, ilyen, érti?” - és egy mókás 
fintort csinált, - de aztán lefordították a címeket is, költőinek, szépnek 
találták, ez is segítette a képzelőerőt, a munkát, és mostanra megszerették. 
Eddig egy csomó francia gyerekdarabot tanítottak, de most már ezeket a 
műveket akarják tanítani a növendékeiknek. A japán zenei 
intézményekben egyáltalán nem tanítják a régi nemzeti tradíciót. 
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A tanítványok műsorlapja, eredeti kézírással 
 

Ez most a legrövidebb itt-tartózkodásom, csak öt nap. De amilyen 
rövid, nekem ugyanolyan fontos, nagyon fontos: folytatni akarom! 
Mindenki a „japán csodáról” beszél. Hogy milyen szorgalmas emberek, 
milyen szervezettek! Ez igaz, de én ennél többet tudok átadni, azt, amit itt 
kaptam a zenén keresztül: - szívet.” 
 

Van magyar csoda is?   Vigyázzunk rá. 
 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1992/3, 39-43 p. 
 

Kortárs zene az alsófokú zeneoktatásban 
 

A Magyar Zenei Tanács rendezésében 1992. január 30-án a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola hangversenytermében két generáció 
műhelyéből hallhattunk előadásokkal egybekötött bemutatót. 
 

Kocsár Miklós és Soproni József ismert zongoradarabjai mellett 
(15 könnyű zongoradarab, Jegyzetlapok) fiatal zeneszerzők - Kecskés 
Balázs, Legány Dénes, Pócs Katalin, valamint a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán Kadosa Pál növendékeként zongoraművészi 
diplomát szerzett Sonoko Kase, és a kubai származású Maria Del Sol 
kezdő zongoristák számára írt szerzeményei hangzottak el. A bemutató 
külön érdekessége volt, hogy négy magyar szerző is megjelent és 
hozzászólásukkal és játékukkal még hitelesebbé tették műveiket. 
 

Kocsár Miklós általánosan kedvelt és gyakran játszott 15 könnyű 
zongoradarab című rövid sorozatát László Éva, a budapesti XIII. kerületi 
zeneiskola tanárnője elemezte, és adta elő, melyet a Parlando olvasói 
számára a következőképpen foglalt össze: ,,Előadásom témája: hogyan 
lehet növendékeinket egy zeneszerző gondolkodásmódjához közelíteni, 
hogyan lehet felfedeztetni velük zeneszerzési technikákat. Éppen ezért a 
darabok tanulásához csak az általánosan ismert alapelvekre hívtam fel a 
figyelmet.  Így például a darabok ritmikai feldolgozása, ennek során a 
karakter kialakítása, a ritmus kottaképi hatásának megbeszélése, valamint 
a hangkészlet áttekintése és az ezzel történő improvizatív játékok 
mindenkor ajánlottak. 
 
1. A tizenkétfokúság  jegyében született darabok: 1. 9. 
 

A zeneszerzési technikák megismerésére alapvetően két út 
vezethet: vagy kihámozzuk a kottaképből a ,,rendszert”, vagy előre 
eláruljuk a „meghallanivalót” , és eljátszuk a darabot. (Az utóbbi módszert 
indokolja, hogy zenehallgatás közben ritkán áll kotta a rendelkezésünkre, 
a fülünkre vagyunk utalva.) Például: ha növendékünkkel közöljük, hogy 
az első darab 12 fokú, - próbálja meg hallás után ő eldönteni, melyik lesz a 
12. hang. Tévedhetetlenül rá fog találni. 
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A kromatikus lépésekből álló dallamból egy négysoros 
népdalszerkezet lesz, a harmadik sorban a népdal-formára jellemző 
aprózással, megtöréssel, és a tömörségében lenyűgöző visszatéréssel. 
 

Hasonló módon építkezik a 9-es számú darab: a kromatikus 
lépések az ellenkező irányba indulnak. 

 

 

 

A kezdő hangok visszacsengését visszatérésként éljük meg. 
 

2. A következő csoportba kerültek a 2., 11., 12., 14. számozású 
darabok. Itt a csoportosítási elv alapja a formálási elv hasonlósága; van 
egy alapgondolatom, azzal eljátszom, (pl. hangköztükrözés) a lendületet 
felhasználva „bepörgök”, majd valamelyik elem segítségével visszautalok 
a kezdetre, és ezzel a formát kerekre zárom. 
 

A 2-es darab centrumhangja „f”. Az első ütem hangkészlete, 
valamint az ütemből kipörgetett hangok - „bé”, …é-f-fisz,…c tükör-
szimmetrikusak. A 10., 11. ütemben még a metrumból is kibillen, végül a 
centrumhangon zár. 
 

A 11-es számú darab centrum hangcsoportja: c, cisz, d, disz, é, - a 
fisz, és a bé erre szimmetrikusak. A kezdő motívum a 12.-ként megszólaló 
gisz hang után visszatér á-ról. A nyitó és záró hang egyaránt c. 
 

A 12-es darab: a cisz-esz közötti crescendo az indulat belső átélését 
követeli meg, ugyanis a már egyszer leütött és tartott billentyűn fizikai 
képtelenség erősíteni. A megoldást segíti a dobütésszerű tenyeres. A 
játékban szerepő hangközök a szekund és a szeptim. 
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A 14-es számú darab abban különbözik az előbbitől, hogy a kezdő 
motívum karakterében és ritmikájában tér vissza, de nem azonos hangon. 
Itt jegyezném meg, hogy a legalsó sort egy oktávval lejjebb kell 
megszólaltatni, lemaradt a megfelelő jel a nyomtatásból. 
 

3. Rendszerjátékok. Ebbe a csoportba soroltam a 4.,7.,8.,3., 10. 
darabot. 
 

A 4-es darab hangkészlete egy-egy 4 hangú pentaton szelvény, az 
egyik kéz dúr terccel fekete, a másik moll terccel fehér billentyűn mozog. 
A második sorban ez a rendszer felcserélődik. (Itt értelemszerűen cesz 
helyett desz-szel érvényesül a fekete-fehér játék. A két hangkészlet nagyon 
gyors váltakozása adja az „esőcseppecskék” különös hangzását. 
 

A 7-es számú darabhoz ismernie kell növendékünknek az egész 
hangú skála fogalmát, és a kétféle lehetséges hangrendszert, 

 

 

természetesen az enharmonikus írás lehetőségeivel. Ebből alakít ki a 
szerző egy kedves párbeszédet. Felváltva szólalnak meg a skála töredékek, 
és amennyiben a zongora dús felhangokkal rendelkezik, a hosszan kitartott 
koronás szünetekben összemosódnak az egyébként egymás mellett elmenő 
párbeszéd „hangfelhői”, az éppen eljátszott kicsit kioltja az előző cluster 
hatását. 
 

A 8-as számú darab kvintjáték, a hat kvint fokozatosan válik 
hallhatóvá. A 3-as darab népi ihletésére a dallam hangkészlete, és a 
kvintváltás utal. 
 

A 10-es darab szép borongós hangulata az egymásnak válaszoló 
,,kürtpárbeszédben” szintén a magyar parlando népdal hangulatát őrzi. A 
két hangkészlet jellegzetessége a líd kvárt. A bal kézben megszólaló 
dallamot kvintváltónak halljuk. (hypokvint). 
 

4. Bővítéses játékok: van egy alapgondolatom, amit ismételek, 
vagy variálok, bővítek, majd lezárom. 
 

Az 5-ös számú darab egy meghökkentő D-dúr hármashangzattal 
indul, amit azonnal körbelő egy négyhangú csoport. E csoport hangjai a 
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D-dúr hármashangzat felhangjaiba nem tartoznak bele, s ezért rontják 
szépen csengő hatását. Ez az anyag bővül öt, majd hat hangra. A záró 
„dé” -k hozzák vissza a hangzást. 
 

A 13-as számú szabadon meditáló műben a bővítés fokozatosan 
történik. 
 

A 15-ös darab: Harangjáték, az előbbihez hasonló hangkészlet-
bővítő technikával, melyben a kis és nagy harangok nemcsak regiszterben, 
hanem tempóban is különböznek.” 
 

Egy ilyen rövid emlékeztető természetesen nem lehet olyan színes, 
mint a kötetlenebb fogalmazás lehetőségével bíró élő előadás, továbbá 
hiányzik belőle a zenedarabok elméletet igazoló megszólaltatása, és 
különösen Kocsár Miklós instrukciói, aki az interpretálás pontosságát 
eredeti elképzeléséhez igazította. 
 

* 
 

Soproni József: Jegyzetlapok című videokazettájának rövid 
részletét a kortárs zenében gyakran előforduló ritmikai nehézségek 
tanításának megkönnyítése céljából elevenítettük fel ismét. A gyakorlat 
azt bizonyítja, hogy ezt a nehézséget könnyebben lehet kiküszöbölni, ha 
szert teszünk arra a képességre, hogy az adott metrum kitöltését rövid, 
hosszú, páros, páratlan ritmusképletekkel gyors egymásutánban váltogatni 
tudjuk, vagyis időérzékelésünk rugalmassá válik. 
 

* 
 

Az ifjabb generációtó1 - Kecskés Balázs-, Legány Dénes-, Pócs 
Katalintól - Aszalós Tünde: A zongorázó gyermek című kottakiadvány II. 
kötete számára komponált darabjaiból hallhattunk ez alkalommal. A 
kiadvány összeállítója a következőképpen foglalta össze gondolatait: 
 

,,A zongorázó gyermek című, kezdők számára írt kottám I. kötete 
(Ösztönös tanulási periódus) megjelent 1991 decemberében. A megjelenés 
előtt álló II. kötetet ismertetjük most a művek tükrében, amely a 
tudatosítási periódus anyagát tartalmazza. Az első oldalakon a ritmusok 
megismertetése, valamint az abszolút hangok tanítása szimultán módon, 
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apró léptekkel történik didaktikus darabokon és ügyesítőkön keresztül a 
teljes klaviatúra birtoklása mellett. 
 

A fiatal zeneszerzők, akiket felkértem a meghatározott, célirányos 
anyag komponálására, lelkesen az ügy mellé álltak, s metodikai 
megfontolásból fakadó kéréseimnek eleget tettek (Pócs Katalin - volt 
kedves tanítványom -, Kecskés Balázs, Legány Dénes). A közös munka 
1989-ben kezdődött, és jelenleg is tart. Igen sok esetben kértem és kérek 
még ma is könnyítést a kottaanyagban. A mese- és állatvilág kedvenc 
figurái megelevenednek, és megjelennek a természeti jelenségekkel együtt 
a darabokban. Ábrahám Mariann bevezetőjében méltatta és nagyra 
értékelte a műveket esztétikai szempontból is. Az oktatási gyakorlatban 
arról győződtem meg, hogy ezeket szívesen tanulják a gyermekek, ezért 
nyugodt lelkiismerettel ajánlhatom a kollégáknak. Azok a tanárok, akik 
máris e kottakéziratból tanítanak, pozitív értékelést adtak tapasztalataikról. 
A pszichológiai megközelítés elsődleges szerepe - amely vezérelv volt a 
kotta megírásánál - végig jelen van a kötetben. 
 

Körültekintő figyelemmel állítottam a műveket és a tematikát 
nehézségi sorrendbe, arra is vigyázva, hogy sehol ne legyen túl nagy 
ugrás. Azon kívül a kompozíciókban lehetőleg egy és nem több 
megoldásra váró feladat adódjon, vagyis ne halmozódjanak az ismeretlen 
zenei- technikai- ritmikai elemek. A kotta bőséges anyagot tartalmaz; 
szakavatott végiggondolással megvalósítható a jó megalapozás, amely 
elengedhetetlen feltétele a hangszeres játéknak. A különböző játék- és 
billentésmódok, a differenciált karakterek, a kortárs zene eszköztára, a 
polifónia, a különböző ritmusok mind megtalálhatók e kompozíciókban. 
Szükség esetén a gyermekkéz erősítésére szintén felfedezhetők specifikus 
darabok, ügyesítők. A négykezesek ugyancsak örömteli zongorázást 
biztosítanak,” mondta Aszalós Tünde tanárnő. 
 

A bemutatásra felkért zeneszerzők kb. a felét játszották el 
műveiknek; a négykezeseket különösen örömmel és szívesen hallgattuk. 
Sokat merítettünk előadásukból, hálásak vagyunk közreműködésükért. 
 

A rendezvény utolsó félórájában két rövid bemutató hangzott el. 
1991 áprilisában jelent meg Japánban Sonoko Kase: A gyermekek 
zongora-kincsesládája című kottakiadványa kezdő zongoristák számára. A 
kiadvány sikerére való tekintettel a II. és a III. kötet is megjelenés előtt áll. 
Sonoko Kase iskolájának előszavában a következőket írja: „Az a 
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véleményünk, hogy a tenyérrel és könyökkel való cluster- játék rugalmas 
ujjvégekkel való kombinálása alapvető a modern zongorajáték 
technikájának megalapozásában és a kötet fő célja, felfedeztetni ezeket az 
érzeteket, és kifejleszteni a képességet a különböző hangképzetek 
megérzésében. Az első kötet a Cortot által kijelölt utat kívánja folytatni” - 
és tegyük hozzá a Kurtág: Játékok című kötetek módszerének 
alkalmazásával- ,,amikor az izmok tréningje része a zenei képzeteknek, 
elképzeléseknek…” 
 

A kiadvány Sonoko Kase eredeti ötleteit is bőségesen hozzáteszi a 
„Játékok”- ból kölcsönzöttekhez. A klasszikus zenei eszközökkel 
komponált saját kis darabjait színezi velük rendkívül ügyesen és játékosan. 
A jól szerkesztett kötetet remek ötlettel fejezi be: az utolsó három darab 
előtt, külön oldalon, MINI KONCERT- re szóló meghívó áll, mely négy 
különböző stílusú darabot tartalmaz. A koncertet adó sikerét azzal 
nyugtázhatja, hogy kitöltheti a kottakiadványt záró „Útlevelet”, a „Singing 
Piano Passport”-ot, amellyel „beutazhat” a következő osztály 
birodalmába. Ki ne tenné ezt meg szívesen? 
 

Maria Del Sol kubai zeneszerzőnő három kötetet komponált latin-
amerikai ritmusokra. Éveken keresztül tervezte - amint írja az előszóban - 
hogy kezdő zongoristák számára olyan darabokat komponáljon, melyek a 
kezdet kezdetén bevezetik a gyerekeket a nemzeti jellegű karakterisztikus 
ritmusok játékába. Úgy látszik, hogy a számunkra bonyolultnak tűnő 
ritmusok a kubai gyerekeknek egyáltalán nem jelentenek nehézséget! 
 

Ez a kiadvány a Magyar Zenei Tanács könyvtárából való. A 
darabokat két szakiskolai növendékem, Györe Katalin és Mészáros Nóra 
mutatta be. 
 

Sonoko Kase:  A gyermekek zongora-kincsesládája című 
kiadványát az ez év augusztus 24-26 között megrendezésre kerülő 
konferencián közelebbről is megismerhetjük.  

 
 
 

Ábrahám Mariann 
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Dokumentations 1992:  
EPTA - Sektion der Bundesrepublik Deutschland, 73.-86. p. 

 

Klavierpädagogische Aspekte des 20. Jahrhunderts in 
Ungarn 

So kurz vor der Jahrhundertwende kann man sich nur schwer der 
Aufgabe entziehen, zu untersuchen, welche Ansichten über die 
Klavierlehre in unserem Jahrhundert herrschen, und zum anderen auch zu 
versuchen, die Tendenzen, die das heutige Geschehen auf dem Gebiet der 
Klavierpädagogik in Ungarn bestimmen, aufzuzeigen.  
 

Ich möchte Ihnen hier die wichtigsten Ergebnisse der ungarischen 
Klavierpädagogik im 20. Jahrhundert darlegen und hoffe, dass diese 
Informationen Ihr Interesse finden und Ihre Kenntnisse über dieses Thema 
ergänzen werden. 

I. 
 

Die Klavierpädagogik zu Beginn des 20. Jahunderts - analytisch- 
pädagoische Annäherung 

 

 
 

Um die Klavierpädagogik zu Beginn dieses Jahrhunderts zu 
verstehen, ist es notwendig, auf das 19. Jahrhundert zurückzugreifen. 
Aufgrund der Beobachtung des Spiels der grossen Virtuosen dieser Ära 
begann man sich eingehender mit der Funktion des Mechanismus des 
Klavierspiels und den Möglichkeiten seiner Weiterentwicklung und 
Vermittlung zu beschäftigen. Es ist allgemein bekannt, welch grossen 
Einfluss Liszt mit seinem virtuosen Spiel und seinen 
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Klavierkompositionen auf die Entwicklung der Technik des Klavierspiels 
ausübte. Bei der Untersuchung dieser Entwicklung machte man die 
Beobachtung, dass „Liszt beim Spielen nicht bloss seine Finger, 
Handgelenke und Arme betätigte, sondern seinen ganzen Körper in 
Anspruch nahm.“ Zur Förderung seiner eigenen Technik unterwarf sich 
Liszt in seinen Jugendjahren einem strengen Training, um seine Fertigkeit 
auf die höchste Stufe der Vollkommenheit zu bringen. Im Alter von 
zwanzig bis dreissig Jahren - zwischen 1830 - 40 - hatte er einige Schüler, 
von denen er dieses strenge technische Training auch forderte. Eine von 
diesen Schülern war Gräfin Valerie Boissier, deren Mutter in den 
Klavierstunden Aufzeichnungen machte. In dem kleinen, 1930 
erschienenen Büchlein mit dem Titel „Franz Liszt als Lehrer“ - 
Tagebuchblätter von Auguste Boissier -,ist darüber zu lesen, wie der junge 
Liszt unterrichtet hat.a) Anhand seines Werkes „Technische Studien“, das 
er zwischen 1870 - 86 in den letzten Jahren seines Lebens 
zusammengestellt hat, das aber erst nach seinem Tode erschien, können 
wir sehen, mit welcher Sorgfalt er die vollkommene Ausarbeitung jedes 
Fingers und jeder Spielart unternimmt.b) 
 

Das Wesentliche und Entscheidende in seiner Lehrmethode war: 
durch sein Vorspielen und seine Interpretation des Stückes, Inhalt und 
Schönheit der Musik zu vermitteln. Er verlangte von seinen Schülern 
plastischen und genauen Vortrag, Leidenschaft und einen schönen, 
singenden Ton!c) In seiner Sammlung „Technische Studien“, bestehend 
aus drei Bänden, hat er für das Üben keine analytisch-mechanischen 
Anweisungen gegeben, sondern fasste seinen Rat zusammen: „Es erweist 
sich als nützlich, die Finger, das Gehör und das Verständnis gleichzeitig 
zu üben, und zusammen mit dem Mechanismus auch die der Musik 
innewohnende Dynamik und den Rhythmus zu studieren. 
Dementsprechend sollten diese ersten Studien auf allen Stufen der 
Tonstärke geübt werden: crescendo - vom pianissimo bis zum fortissimo, 
diminuendo - vom fortissimo bis zum pianissimo.“d) 
 

Wie wir sehen, befasste sich Liszt selbst nicht damit, eine 
Lehrmethode des Klavierspiels darzulegen, die dann hätte verbreitet 
werden können. In späteren Jahren aber haben sich seine Schüler schon 
mit der Analyse der zum schönen und virtuosen Anschlag nötigen 
Bewegungen ihres Meisters befasst. Einer der Lieblingsschüler Liszts war 
der Ungar Stephan Thomán (1862 - 1940). Er war einer der ersten, der das 
bewusste Unterrichten des Klavierspiels eingeführt hat. Auf dem Gebiet 
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der Schulung der Klaviertechnik machte er analytische Beobachtungen. 
Seine aus sechs Heften bestehende, 1906 veröffentliche Ausgabe „Die 
Technik des Klavierspiels“ umfasst grundlegende Übungen für das 
Erlernen des gleichmäßigen und virtuosen Spiels. Für das Üben von 
Tonleitern empfahl er verschiedene Anschlagsmethoden, auch 
experimentierte er mit den Möglichkeiten, Oktaven in verschiedener 
Weise auszuführen. Für das Erreichen vollklingender Akkordtöne machte 
er den Vorschlag, die Akkorde mit freifallendem Arm, mit der Hilfe des 
Arm- und Handgewichts zu spielen. Den grössten Wert aber legte er auf 
einen ausgeglichenen Anschlag und auf einen korrekten Vortrag der 
Klavierwerke.e) 
 

Die einzelnen Hefte von Thomán’s Fingerübungen kamen an der 
Königlich-Ungarischen Musikakademie in Verwendung. Dieses Werk 
wurde in den Lehrplan aufgenommen, und es wurde für jede Klasse 
vorgeschrieben, welche Etüden aus den einzelnen Heften zu üben waren. 
 

Béla Bartók, der ein Schüler von St. Thomán war, über seinen 
Lehrer: „Thomán lehrte mir die richtige Haltung der Hände und jene 
verschiedenen, natürlichen und zusammenfassenden Bewegungen, die die 
neueste Pädagogik seither förmlich in ein System gefasst hat, die aber 
auch Liszt schon instinktiv angewendet hatte, so dass Thomán, Liszts 
einstiger Schüler, sie von seinem grossen Meister selbst abschauen und 
aneignen konnte.“f) 
 

Ein anderer ungarischer Schüler Liszts war Árpád Szendy (1865 - 
1922), der nicht nur die Klaviertechnik, sondern auch die gespielten 
Stücke auf eine bis dahin ungewöhnliche Weise analysierte. Er hat am 
Anfang des Jahrhunderts in Ungarn mit seinen instruktiven 
Notenausgaben Neues erschafft. Auch heute noch benutzen die 
Musikschüler in Ungarn seine Ausgabe der Czerny-Etüden. Das 
grundlegende Prinzip seiner Pädagogik war, dass der Vortrag jedes 
Stückes bis zu den kleinsten Einzelheiten im vorhinein bewusst geplant 
werden müsse. 
 

Auch die Notenausgaben zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind voll 
von dynamischen und agogischen Bezeichnungen und Hinweisen. Mit 
ihren vielen Erläuterungen lenken sie die musikalische Konzentration viel 
zu sehr auf die intellektuelle Ebene, wodurch die musikalische Intuition 
beeinträchtigt wird. Diese instruktiven Notenausgaben sind „das Resultat 
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einer pädagogisch-zentrischen Musikanschauung.“ (M. Varró)g) Ich bin 
überzeugt, dass unter diesen Umständen, beeinflusst von Liszts 
erlebnisreichem Spiel und unter der Wirkung seiner suggestiven 
Ausstrahlung, nur dieser Weg gangbar war, und dass die ihm folgende, am 
Anfang des Jahrhunderts wirkende Generation der Virtuosen und 
Musikpädagogen die Klaviertechnik wie auch die Klavierliteratur 
ausführlich analysieren musste, um alles logisch verständlich und lehrbar 
zu machen. 
 

Was diese, für die Jahrhundertwende charakteristische analytisch-
pädagogische Annäherung betrifft, muss aber betont werden, dass diese 
Meister im Unterricht stets alles vorgespielt haben. So wurde das vom 
Stück instinktiv vorgestellte Bild im Kopf des Musikers nicht zersplittert, 
sondern eher noch bereichert, weil man auch begründen konnte, weshalb 
der Vortrag gut gelungen war. Meiner Meinung nach ist es gefährlich, 
wenn ein Lehrer einem durchschnittlich begabten Schüler ein Klavierwerk 
nur analytisch nahebringt. Erlauben Sie mir bitte, Ihnen meine Ansicht 
hierüber darzulegen: 
 

1. Jeder, ob Amateur oder Professionist, der ein Musikstück 
spielen, ein Notenbild wiedergeben will, tut es mit gewissen zielführenden 
Bewegungen. Nachdem er das Stück auf irgendeinem Niveau erfasst hat, 
wird die Musik unter seinen Händen als das Resultat der 
Zusammenwirkung nicht bloss geistiger, sondern auch emotioneller und 
willensbestimmender Faktoren erklingen. Ein niveauvoller Vortrag will 
den Inhalt mitteilen und darstellen, d. h., die Technik wird somit durch die 
Intensität der musikalischen Vorstellung beeinflusst. Der qualitative 
Unterschied zwischen Vortrag und Vortrag liegt im Gestaltungsvermögen 
des Interpreten, und darin, ob seine Bewegungen geeignet sind, die 
musikalische Form des Stückes überzeugt wiederzugeben. 
 

2. Wenn man noch die nervenbiologischen Gesetzmässigkeiten in 
Betracht zieht, dass z. B. der nerven biologische Hintergrund einer- so ↑↓↑ 
vorgestellten Bewegung nicht gleich dieser sein wird, ergibt sich die 
eindeutige Folgerung, dass die Aufgabe des Lehrers nicht nur darin 
besteht, darauf hinzudeuten und zu erklären, um was es sich in einer 
Komposition hinsichtlich Struktur, Rhythmus, Melodie und Harmonie 
handelt, sondern, dass er die Phantasie des Schülers anspricht und 
versucht, dessen kreative Kräfte zu wecken. Nur mit einer solchen 
Technik ist die Gestaltung eines Musikstückes gewährleistet. 

 194 



 
3. Es ist kein Zufall, dass man wieder zu den Urtext-Ausgaben 

zurückgefunden hat. Ein analytisch kommentiertes Notenbild kann 
aussserordentlich störend wirken, denn wenn man viele noch so 
zutreffende Zeichen niedergeschrieben sieht, kann man die Musik 
unmöglich selbst entdecken, man sieht vielmehr eine Aufgabe vor sich, 
die man „machen muss“, aber nicht erleben kann. Es hängt alles davon ab, 
ob wir imstande sind, die gesehenen Zeichen in die Erlebnissphäre der 
persönlichen Entdeckung einzuschalten. 
 

Béla Bartók und Ernest Dohnányi (1877 - 1960) waren beide 
Schüler von Thomán, Ernest Dohnányi war Komponist, Dirigent und ein 
hochgeschätzter Klaviervirtuose. Auch er hat eine Sammlung von 
Fingerübungen mit dem Titel „Tägliche Fingerübungen für 
fortgeschrittene Pianisten“ herausgegeben (1929, 1959). Darin heisst es u. 
a.: „Man übe nicht mit den Fingern, sondern durch die Finger mit dem 
Kopf“h). Sein Schüler Vázsonyi bemerkt in seinem Buche „Dohnányi 
Ernő: „Im Unterricht hielt er das Vorspielen des zu lernenden Stückes für 
ausserordentlich wichtig.“i) Auch die Schüler von Béla Bartók äusserten 
sich diesbezüglich: „Alles was er vorspielte wirkte glaubwürdig in seinem 
Vortrag - das ideale Tempo, die Dynamik, Linienführung, Gestaltung“ 
usw.“j) „Oft spielte er den einen oder anderen Teil des Stückes zehnmal 
wieder, bevor er mit seinem Spiel zufrieden war.“k) 
 

Während am Anfang des Jahrhunderts, fast zwei Jahrzehnte 
hindurch, der technische Drill im Klavierunterricht dominierte, begann 
allmählich eine andere Ansicht heranzureifen. Ausgelöst durch die 
Reformpädagogik und die pychologischen Untersuchungen bei Kindern 
und Jugendlichen trat jetzt das Bemühen, ihre spontanen Äusserungen zu 
beobachten, ihre Phantasie, Geschicklichkeit und kreativen Fähigkeiten zu 
fördern in den Mittelpunkt. In Ungarn war es Margit Varró, die 1929 mit 
ihrem Buche „Der lebendige Klavierunterricht“ eine neue Ära in der 
Klavierpädagogik einleitete und die bis dahin gewonnenen 
psychologischen und musikphysiologischen Ergebnisse systematisierte 
und methodologisch begründete.1) Erst in Kenntnis der früheren Methoden 
des Klavierunterrichts kann man den Titel und die Aktualität ihres Buches 
verstehen. 
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Die Entwicklung des Gehörs 
 

In den zwanziger Jahren war die Schulung des Gehörs der 
wichtigste Aspekt innerhalb des Musikunterrichts. Stand man anfangs 
dieser Methode skeptisch gegenüber, so war man jedoch bald davon 
überzeugt, dass die Leistungen selbst bei mittelmässig begabten Schülern 
erheblich anstiegen.m) Die Neuartigkeit von Margit Varró (1881 - 1978) 
Methode bestand darin, dass sie versuchte, die a) musikalisch-ästhetische 
Erziehung, b) die Lehre der Technik, und c) der Psychologie n) im 
Unterricht zusammenzufassen und einheitlich zu entwickeln. Das 
Grundprinzip der musikalischästhetischen Erziehung von M. Varró war 
die Entwicklung des Gehörs.o) Ihre Beobachtungen bezeugten, dass die 
Schulung des Gehörs zum Wahrnehmen des Rhythmus, der Melodie und 
der Harmonie verhilft. Ohne entwickeltes Harmoniegefühl kann man 
Musikwerke weder richtig verstehen, noch gut vortragen. Das Hören der 
Harmonien und das Erfassen ihrer tonalen Zusammenhänge sind die 
wichtigsten Komponenten des musikalischen Gehörs. M. Varró fordert 
engste organische Einheit zwischen Theorie und Praxis, und darum ist in 
den ersten ein bis zwei Jahren des Klavierunterrichts das Vertrautmachen 
mit dem theoretischen und strukturellen Aufbau des zu spielenden Stückes 
nach dem Gehör ein wesentlicher Teil jeder Unterrichtsstunde. Sie betont 
bei der Arbeit am Stück immer wieder die Notwendigkeit, nach 
eingehender Beschäftigung mit Rhythmus, Melodie und Harmonie, tonaler 
Ordnung und Struktur auch die gesamte Form des Stückes nicht aus dem 
Auge zu verlieren. Margit Varró störte damit keineswegs das musikalische 
Gefühl des Kindes, sondern verhalf ihm dazu, sich in den Inhalt des 
gerade zu lernenden Stückes einzuleben und sein persönliches Erlebnis 
mit speziell musikalischen Mitteln auszudrücken. In dieser Weise 
entwickelte sie das musikalische Gefühl und das ästhetische Bedürfnis des 
Schülers. Sie gab ihm Klavierunterricht und Musikunterricht zugleich, sie 
förderte das Erlernen der technischen Fertigkeiten parallel und einheitlich 
mit dem musikalischen Verständnis. 
 

In Hinsicht auf die Technik p) hielt sie es für besonders wichtig, 
unabhänigig vom Alter der Schüler, bereits am Anfang des 
Klavierunterrichts die Entwicklung zur Unabhängigkeit der Hände 
voneinander zu fördern. Und zwar in Bezug auf: 1. Bewegungsrichtung, 2. 
Rhythmus, 3. Anschlag und 4. Dynamik. Zu diesen vier, praktisch alles 
umfassenden Gesichtspunkten kommt noch ein weiterer hinzu, und zwar 
die Ausdehnung des Spielraumes auf dem Klavier: „Diese Gesichtspunkte 
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können erfolgreich in der 5-Fingerposition ausgearbeitet werden“ - fügt 
Varró hinzu. Die Hand befindet sich nicht immer auf ein und derselben 
Stelle der Tastatur. Es handelt sich hierbei um eine Kombination der 
Bewahrung von Handhaltung mit einer gewissen Bewegungsfreiheit, 
womit die im Musikstück enthaltenen musikalischen Gedanken in 
elastisch-technischer Ausführung verwirklicht werden können. Die 
Ausarbeitung der von Varró festgestellten Gesichtspunkte ist - meiner 
Meinung nach - die Grundforderung des Klavierunterrichts und, in 
motorischer Hinsicht, der Schlüssel zum guten Klavierspiel. Es ist das 
Verdienst von M. Varró, die Methodik der ersten drei Jahre des 
Klavierunterrichts auf psychologischer Basis aufgebaut zu haben.r) Eine 
ihrer wichtigsten Forderungen war die Aktivierung der musikalischen 
Vorstellungskraft und die Betätigung der Phantasie des Kindes, um seine 
Erlebnisse zum Ausdruck zu bringen. In den ersten ein bis zwei Jahren 
unterrichtete sie vorwiegend in kleinen Gruppen von zwei bis drei 
Kindern. Dadurch konnten sich die Kinder gegenseitig beobachten, 
überwachen und kritisieren, konnten sich gemeinsam betätigen, z. B. 
vierhändig spielen. Varró wollte vor allem die persönlichen Eigenschaften 
der Schüler, seien es Kinder oder Erwachsene, Anfänger oder 
Fortgeschrittene, Talentierte oder weniger Begabte, ermitteln und 
kennenlernen und im Unterricht nicht nur Kenntnisse vermitteln, sondern 
mit den Schülern intensiven Kontakt halten. Man kann sagen, dass die 
Fühlungnahme zwischen Lehrer und Schüler und zwischen Schüler und 
Musik - in psychologischer Hinsicht - für sie die wichtigste Aufgabe war. 
 

Béla Bartók 
 

Bartók hat für den Klavierunterricht mehrere Zyklen geschrieben. 
Die Sammlung „Für Kinder“ (1908/09), „10 leichte Klavierstücke“ 
(1908), „Die erste Zeit am Klavier“, die mit Alexander Reschowsky 
geschriebene Klavierschule (1913) und den aus 6 Heften bestehenden 
„Mikrokosmos“ (1926 - 1939), wovon Band I - III für den Unterricht 
bestimmt sind. Bartók kannte M. Varró persönlich, hatte eine hohe 
Meinung von ihrer klavierpädagogischen Arbeit, und es lag ihm viel 
daran, mit ihr speziell über musikpädagogisch - methodische Fragen 
Gedanken auszutauschen und ihre Ratschläge in das Werk miteinzuweben. 
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Ungefahr 13 Jahre arbeitete Bartók mit Unterbrechungen an 
diesem aus 153 Stücken bestehenden Mikrokosmos. Dazu Bartók: „Die 
Stücke des Mikrokosmos bilden die Synthese jener musikalischen und 
technischen Probleme, die von früheren Klavierwerken aufgeworfen, doch 
in vielen Fallen nicht, od er nur zum Teil gelöst wurden. Die ersten Bande 
wurden mit padagogischer Absicht geschrieben, das heisst, um die 
Musikschüler mit leichten zeitgenössis chen Stücken zu versehen. Das 
erklart die Einfachheit der in ihnen angewandten Mittel.“u) In 
künstlerischer wie technischer Hinsicht ist das Werk zu einem 
Kompendium seiner Klaviermusik geworden. Sein Schreibstil reicht von 
der Pentatonik bis hin zur halbstufigen Bitonalität, von der zweistimmigen 
Homophonie bis zur raffinierten Polyphonie der komplizierten 
Imitationstechnik, von der Sechzehn-Takt-Periode einfacher, halber Noten 
bis hin zu den Stücken, die auf metrischen Modellen der Bulgarischen 
Rhythmen fussen. Darüber hinaus findet der Spieler ein umfangreiches 
spieltechnisches Vokabular in den Stücken für das Spiel mit Legato, 
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Staccato, Portato, in gebrochenen Akkorden, Terzen, Sexten, 
Doppelgriffen etc. Zweifellos würde eine Analyse jedes Stückes ein 
Lehrbuch der technischen Grundsatze der Musik unseres Jahrhunderts 
ergeben. Viele seiner Stücke rufen die Stimmung der Musik anderer 
Völker ins Gedachtnis: „Südslawisch“, „Siebenbürgisch“, „Russisch“, „Im 
Morgenland“, „Ungarisch“, „"Auf der Insel Bali“, „Bulgarischer 
Rhythmus“    
 

Über die „10 leichten Stücke“ schreibt Bartók: „Bei diesen 
Stücken hatte ich pädagogische Ziele vor Augen, nämlich, um den 
Schülern leichte zeitgenössische Musikstücke zur Verfügung zu stellen. 
Deshalb die in ihnen angewandten noch einfacheren Mittel.“s) 
 

II. 
 

Die Klavierpädagogik nach dem zweiten Weltkrieg 
 

In der Klavierpädagogik und der musikalischen Erziehung sind in 
Ungarn nach dem 2. Weltkrieg bemerkenswerte Umwandlungen zu 
verzeichnen. Zoltán Kodály's Ideen nehmen nicht nur Einfluss auf die 
Musikpädagogik, sondern auch auf den Instrumentalunterricht. Seine 
Vorschläge, beim Kind bereits im Kindergarten mit einer systematischen 
Schulung und Erziehung der musikalischen Fähigkeiten var dem Erlernen 
eines Musikinstruments zu beginnen, wurden nun realisiert. Man führte 
die Musikvorschule ein und baute das Musikschulnetz aus, dessen 
Aufgabe es war, die Schüler - so weit es möglich war - nach einem 
Unterrichtsprogramm zu unterweisen. Es wurden zwei neue 
Klavierschulen publiziert, deren Lehrstoff sich aus pentatonischen 
Kinderliedern, Volksliedern und ungarischer Volksmusik 
zusammensetzte. Nach dem Beispiel Bartóks schrieben etwa zwanzig 
ungarische Komponisten leichte Klavierstücke für diese neuen 
Klavierschulen. Ausserdem erfuhr die Klavierliteratur in den Jahren 
zwischen 1948 - 1960 eine substanzvalle Komplettierung. 
 

Drei weitere Komponisten möchte ich hier nennen, die sich in 
diesen Nachkriegsjahren hohe Verdienste im Musikleben und der 
Musikpädagogik Ungarns erworben haben: Franz Farkas (1905), Stephan 
Szelényi (1904 - 1972) und Paul Kadosa (1903 - 1983). 
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Farkas,v) der von 1948 - 1975 Komposition an der Franz-Liszt-
Akademie in Budapest unterrichtete, war der Lehrer von Kurtág, Ligeti 
und Durkó u.a. Von seinen für die Jugend geschriebenen Klaviersiücken 
sind besonders die „Alte ungarische Tänze“ betitelten Stücke und seine 
Volksliedbearbeitungen bekannt. 
 

Stephan Szelényi v) wurde in Komposition von Kodály und im 
Klavierspiel von Székely ausgebildet. Er schrieb ein Lehrbuch für 
Musiktheorie, eine Modulationslehre, eine Geschichte der ungarischen 
Musik und hat sich als Liszt-Forscher verdient gemacht. Ich möchte jetzt 
aus dem Werk "“40 kleine Klavierstücke für Anfänger“, die er für die 
Musikschule geschrieben hat, spielen. 
 

Paul Kadosa studierte wie Szelényi bei Kodály und Székely, war 
Mitglied der „Internationalen Gesellschaft Neuer Musik“ und ab 1948 bis 
zu seinem Tode Klavierprofessor an der Franz-Liszt-Akademie. Zu seinen 
Schülern zählen Andreas Schiff, Zoltán Kocsis, Desider Ránki u. a. Als 
Pianist und Lehrer hielt er die Propagierung der zeitgenössischen Musik 
für seine wichtigste Aufgabe. Sein Lehrprinzip: „Mein Verdienst ist 
lediglich, dass ich mich bemühe, die in meinen Schülern verborgene 
Begabung nicht zu verderben.“ 
 
Es wurde folgende Litartur vorgestellt: 
 

Szelényi: „40 kleine Klavierstücke für Anfänger“ 
Kadosa: „24 leichte technische Studien (1965)“ 
Farkas: „Alte ungarische Tänze“ 

 
III. 

 
Die Klavierpädagogik gegen Ende des 20. Jahrhunderts 

 
Die Generation junger Komponisten der 60er Jahre bewirkte auch 

einen wesentlichen Wandel in der ungarischen Klavierpädagogik. Sie 
wandten sich von der Volkslied- und pentatonzentrischen Tonwelt der 
Nachkriegsjahre ab und bedienten sich der in Europa üblichen 
Kompositionstechniken. Dies hatte auch Auswirkungen auf die 
Klavierpadagogik; die Lehrer mussten sich mit den daraus resultierenden 
Ausdrucksmitteln und Notationsformen auseinandersetzen, wozu sie nicht 
immer bereit waren. So machte z. B. die ungewohnte Notierungsweise 
Schwierigkeiten, die zudem noch bei machen Komponisten individuelle. 
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Varianten aufweist. Auch die ungebundene, den Taktstrich entbehrende 
Niederschrift verursachte anfangs rhythmische Schwierigkeiten. Dadurch 
fehlt die Grundeinheit der Zeitmessung und das visuelle Zeichen der 
metrischen Pulsierung, ohne die der Vortrag eines Stückes in lebendigem 
Rhythmus nicht möglich ist. Die Vorstellung der Zeitdauer der Töne und 
des Klanges auf dem Klavier ist ungeheuer wichtig, da wir wissen, dass 
der Ton akustisch erstirbt, wenn man - um einen musikalischen Vorgang 
zu verwirklichen - ihn psychisch nicht miterlebt. So wie ein Geiger einen 
Ton lang vibrieren lässt, muss der Pianist dasselbe in seiner Vorstellung 
tun. Die intuitive Einfühlung ist bei der heutigen Musik genau so wichtig, 
nur muss ihr eine grössere geistige Arbeit vorangehen. 
 

Das Formen der musikalischen Gesten, die Fähigkeit, Stille zu 
schaffen, das weiche, unaufdringliche, lebendige Ertönenlassen der die 
klassischen Harmonien ablösenden Cluster, das Spielen in 
lebendigem,organischem Rhythmus… usw. sind Grundbedingungen für 
den Vortrag eines zeitgenössischen Stückes und auch das Anliegen der 
Komponisten. György Kurtág erklärt es am besten, was der lebendige; 
organische Rhythmus bedeutet: „… solange ein Ton noch einen Ausklang 
hat, ist es überflüssig,weiterzugehen. Ist er aber schon ausgeklungen, kann 
ich ihm darauf antworten. Wenn ich nämlich in der Musik etwas 
sage,muss ich auf irgendeine Weise darauf reagieren. Wenn ich es zulasse, 
dass das musikalische Material wirke, dann wird es sich irgendwie 
entfalten.“x) 
 

Aus diesem Bedürfnis, eine Verbindung mit dem musikalischen 
Klang herzustellen, wurde ein neuer „Mikrokosmos“ in der zweiten Hälfte 
unseres Jahrhunderts ins Leben gerufen, und zwar die aus vier Heften 
bestehenden „Spiele“ (1973 - 1976) von György Kurtág (geb. 1926). Die 
„Spiele“ begannen vor ungefähr 16 Jahren ihren Eroberungszugs. Mich 
dünkt, als hätten 50 Jahre vergehen müssen, bevor wir uns die bereits 
schon am Jahrhundertanfang entdeckten, kinderpsychologischen 
Erkenntnisse zu eigen gemacht haben. Treffender kann die Grundidee und 
das Anliegen dieses Werkes nicht ausgedrückt werd en als es der 
Komponist im Vorwort dieser Reihe formulierte: „Freude am Spiel, an der 
Bewegung - mutiges, rasches Durchlaufen der ganzen Klaviatur gleich am 
Anfang des Klavierlernens, ohne umständliches Herumsuchen der Töne, 
ohne Abzählen der Rhythmen - solch eine, anfangs noch unbestimmte 
Vorstellung brachte diese Sammlung zustande.“ Worin sich dieses Werk 
grundsätzlich von der traditionellen Klavierliteratur unterscheidet, ist also, 
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dass am Anfang des Klavierlernens die letzte, auskristallisierte Form des 
Stückes nicht angegeben wird, und man von nur beiläufig notierten, 
ungefahren Tonhöhen ausgeht. Die Zufälligkeit ist erlaubt, der Verfasser 
bietet die Möglichkeit an, sich nicht hemmen zu lassen. Mit den beiläufig 
angegebenen Tonhöhen kann man die ganze Klaviatur in Besitz nehmen. 

 

 
 

Die im ersten Heft auf der linken Seite der Notenblätter in nur 
ungefähr angegebenen Tonhöhen notierten Tonbilder werden mit der auf 
der rechten Seite befindlichen traditionellen, genauen Niederschrift 
ergänzt. Mich überwältigt es immer wieder zu sehen, wie es Kurtág 
gelingt, die Kinder zu befähigen, dem Klavier Töne zu entlocken, sie zu 
gestalten und so zu einem Teil ihrer eigenen Welt werden zu lassen. Dies 
kann bereits im allerersten Anfang erfolgen, mit der Handfläche, dem 
Unterarm, mit Clustern etc. Kurtág verlangt schon von den 
Vorschulkindern, beim Spielen der Stücke mit Leib und Seele 
schöpferisch mitzuwirken. 
 

Zwischen 1974 - 1978 entstand noch eine weitere, ebenfalls aus 
vier Heften bestehende Reihe mit dem Titel „Notizblätter“ von Josef 
Soproni (geb. 1930). Bei der Publikation handelt es sich nicht um einen 
Klavierlehrgang; der Wunsch des Verfassers ist eher, ein ABC der neuen 
europäischen Kompositionstechniken zu vermitteln. Wir können in diesen 
Stücken die Modelle des musikalischen Denkens des 20. Jahrhunderts 
kennenlernen.
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Folgende Stücke wurden vorgestellt: 
 

1. Cluster 
2. In Wolken gehüllte, improvisative Tonkulissen. 

Die Glockentöne werden in der Zeitfolge ausgelöscht… musikalische Aufgabe. 
Stabiles Akkordmodell. 

3. Polyphone Reflexion  
4. Ein Akkordmodell, das das Material mit erregender Rhythmik in Bewegung 

setzt. 
5. Ruhe und Bewegung 
6. Im rezitativischem Charakter 
7. Ruhe und Bewegung, Akkordmodell 
8. Düsteres Herbstbild 
9. Akkordmodell 

 
Aus den vielen, für Klavier geschriebenen Stücken von Josef Sári 

(geb. 1943) möchte ich jetzt eines der beliebtesten Hefte vorstellen: 
„Schritt für Schritt… für Klavier zu 4 Händen“. Dazu Sári: „In den ersten 
zehn Stücken fehlen die dynamischen Anweisungen absichtlich. Dadurch 
wollte ich die Schüler dazu anleiten, auf Grund des Titels bzw. des 
Charakters der Stücke selbst die Entscheidungen hinsichtlich der 
Lautstarke zu treffen.“ Diese Stücke sind wissentlich darauf ausgerichtet, 
die Gefühlswelt und Phantasie der Kinder zu entfalten. Die Stimmen sind 
sowohl räumlich als auch akustisch so angelegt und aufeinander 
abgestimmt, dass man nicht erkennt, welcher Spieler die einander so 
naheliegenden Töne anspielt. Auch die schwerere Partie geht dem Kind 
ins Ohr und setzt sich dort als Erlebnis fest. Es muss auch die in der 
Begleitung gespielten Töne der Melodiefortsetzung gut kennen, sonst 
kann es seine Partie musikalisch nicht ausführen. 
 

Abschliessend möchte ich aus der im Druck noch nicht 
erschienenen Reihe „Die Geschichte der Kugel“ von Zsolt Durkó (geb. 
1934) einige Stücke vortragen. Dieses Werk erhielt erst 1991 seine 
endgültige Form. Es besteht aus fünf Bänden mit 60 Stücken. Diese bilden 
eine einzige grosse, aber durch die verschiedenen Stücke bedingten 
Pausen voneinander getrennte Form. Das musikalische Geschehen in den 
Stücken - die Verkürzungen und Vergrösserungen - sollen das Gefühl 
erwecken, als waren sie auf einer Kugelschale verteilt angeordnet. Der 
ungemein mannigfaltige Charakter-der Stücke dient dazu, das Erlebnis mit 
musikalischen Mitteln zum Ausdruck zu bringen. Durkó’s Idee ist es, die 
musikalischen Vorgänge in ein anderes Klanggewand - nämlich 
kammermusikalisch instrumentiert - zu versetzen.“… so würde die Form 
nie zur Vollendung kommen, sondern würde unversehens in eine andere 
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übergehen. Nach dieser Instrumentation würde sie mit doppeltem 
Streichorchester, mit vier Trompeten weitergehen. So käme eine offene 
musikalische Struktur zustande“, d. h., die eine Variante würde sich - so 
die Meinung des Komponisten ohne Doppelstrich in eine andere 
umgestalten.zs) 
 

IV. 
 

Die heutigen 25- bis 30jährigen Komponisten 
 

Zur Vervollständigung des Themas möchte ich Ihnen noch kurz 
die Meinung der heute 25- bis 30jährigen ungarischen Komponisten über 
die Musik des 20. Jahrhunderts mitteilen. Vor einigen Monaten ist bei uns 
eine neue Klavierschule erschienen. Die darin enthaltenen Klavierstücke 
haben drei junge Komponisten verfasst. Ich habe mit zweien gesprochen. 
Der eine, D. L., erklärte mir, dass ihm vieles in der Musik dieses 
Jahrhunderts gefällt, er aber doch seinen eigenen Weg zu gehen wünscht. 
„Ich bin ein fideler, ausgeglichener Mensch“, sagte er, „nach der Meinung 
vieler hört man das aus meinen Stücken heraus. Ich tauche mich gern und 
viel in die Musik der verschiedenen Richtungen ein, und so gelangt vieles 
in meinen Blutkreislauf hinein, das ich sozusagen »kombiniere«. Was ich 
aber von der Musik der Vergangenheit in mir aufgenommen habe, ist 
unwillkürlich und nicht bewusst geschehen. Ohne mich analysieren zu 
wollen, will ich gestehen, und das ist vielleicht auch aus meiner Musik zu 
ersehen, dass ich gute Jazzmusik liebe und auch Bartóks Musik mir vor 
allem des Rhythmus wegen gefällt. Was die Polyphonie anbelangt - nun, 
mir steht das Fugato näher als die Fuge, vielleicht weil es nicht so streng 
ist. Ich vertraue darauf, dass alles was ich selbst bin, in meiner Musik zum 
Ausdruck kommt. Über ihren Wert wird dann die Zeit urteilen.“ 
 

Der Andere, B. K., sagte: „Ich würde mich zu jenen zählen, die 
nicht erneuern und auch die Sammlung der musikalischen Mittel nicht 
vermehren wollen, sondern die ihre Musik mit menschlichem Inhalt zu 
füllen vorhaben. Ich leide darunter, dass - meiner Ansicht nach - diese 
Mittel für mich nicht ausreichen. Ich mag es nicht, wenn traditionelle 
Musikinstrumente nicht bestimmungsgemäss gebraucht werden und dulde 
auch das des leeren Experimentierens wegen zusammengebrachte 
elektronische Klangbild nicht. Dabei leide ich darunter, dass das, was ich 
mache, konservativ ist. Ich ziehe eine strenge Grenze zwischen dem, was 
ich vom musikpädagogischen Standpunkt aus komponiere und was ich 
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sonst schreibe, in dem Sinne, dass mich beim Schreiben der Musikstücke 
für die Klavierschule weder Kompositionsregeln, noch mein eigener Stil 
beeinflussen. Was ich dort schrieb, weicht weit ab von meinen Prinzipien 
als Komponist. Die Stücke enthalten Volksmusik, Diatonie und in 
mannigfaltigem Stil Geschriebenes. Sie sind meinen pädagogischen 
Erfahrungen entnommen, die ich, wohl nicht auf dem Gebiet der 
Musiklehre - da ich mich ja bisher als Klavierlehrer nicht betätigt habe -, 
sondern durch den Umgang mit Kindern gewann, als ich ihre Gefühle und 
Weltanschauung kennenlernte. Ich habe gern an den für die Klavierschule 
geschriebenen Stücken gearbeitet, weil ich das Gefühl hatte, dass auch die 
Kinder sie gerne spielen werden, da sie ein Stück ihrer Welt sind und sie 
diese also verstehen und geniessen werden. 
 

Es mag sein, dass das was ich jetzt sagen werde - destruktiv klingt, 
aber heutzutage fange ich an mehr und mehr zu spüren, dass die 
Ausdrucksmittel der Musik, die wir hier an der Akademie lernen, zu 
akademisch, also für uns nicht mehr brauchbar sind. Darunter verstehe ich 
die Arbeiten der heute 50 - 60 Jahre zählenden Generation. Beim Anhören 
der Werke der heute Vierzigjährigen aber, fühle ich einen völligen 
Zeitverlust. Ich finde sie ziel- und zwecklos, es ist, als ob in diesen 
Kompositionen der Reichtum an funkensprühenden Ausdrucksmitteln das 
Bestimmende wäre, was an und für sich ja gut sein kann, aber weitaus 
nicht genug, um das vollkommen wiederzugeben, wozu die Musik berufen 
ist. Eine andere Richtung vertritt die emotionelle Musik, bei der die 
Komponisten nicht davor zurückschrecken, längst überholte, schon oft 
gehörte Dinge aufzutischen. Meines Erachtens ist die Zeit der Aleatorik 
und Chromatik, ja sogar die der Zwölftonmusik, abgelaufen. Sie wurden 
von vielen Komponisten angewendet und haben ihre Aufgaben schon 
erfüllt…“ 
 

Hatte M. Browning recht, wenn er sagt?: 
„Music's throne  
seats somebody whom somebody unseats. 
And whom in turn - by who knows what new feats 
Of strength - shall somebody as sure push down…”                          
(1887)y) 

 
(Hoch auf dem Throne der Musik - so sagt der Dichter - herrscht jemand, 
den gar bald ein Anderer ersetzt. Und dieser Andere wird, wer weiss mit 
welchen Mitteln, ganz sicherlich vom nächsten Anderen versetzt…) 
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Edited by - Herausgegeben von - Közreadja: Csurka Magda 
 

Csurka Magda nevét már akkor ismertem, amikor személyesen 
még nem is találkoztunk. A Zeneműkiadó 1982 óta több kottát jelentetett 
meg közreadásában. Ezek a kiadványok ma már szerves részét alkotják az 
ifjúság számára összegyűjtött zongorairodalomnak. 
 

A személyes kapcsolatfelvételre az Akkord Zenei Kiadó Kft.-nél 
1992 nyarán megjelent egyik válogatása adott alkalmat. A megjelenés után 
rövid ismertetőt közöltem a több szempontból újdonságnak számító 
kottáról (PARLANDO XXXIV. évf. [1992.] 6. szám). A recenzióban két 
pontatlanság is tisztázásra szorult, melynek kapcsán újabb érdekességekre 
derült fény a közreadói munka feladataival, bonyodalmaival és 
szépségeivel kapcsolatban. 
 

Csurka Magda kutatásai során néhány évvel ezelőtt rátalált a 
Budapesti Széchényi Könyvtárban egy eredeti Haydn-kéziratra, amely 
tizenkét, zongorára írt menüettet tartalmaz, és az Esterházy-hagyatékból 
került a Széchényi Könyvtár tulajdonába. A Haydn-művek általánosan 
ismert útmutatója a Hoboken- katalógus, melyből jelenlegi ismereteink 
szerint a legpontosabban tisztázható a művek keletkezésével, a kéziratok 
valamennyi ismérvével kapcsolatos tudnivaló. Utánanéztem a fent említett 
menüetteknek - Hob. IX: N.3 -, eszerint Haydn eredetileg egyértelműen 
kis együttesre komponálta őket. Erre utal az eredeti Besetzung közlése: 2 
Violinen, Bass, Flöte, 2 Oboen, Fagott und 2 Hörner. Keletkezett 1767 
előtt. Ezt az adatot közli az 1767-ben megjelent Breitkopf- katalógus, 
mely tehát korabeli és hiteles. (A kéziratban szopránkulcs szerepel; ez az 
információ is a Hoboken- katalógusból származik, ám Haydn 
violinkulcsban kezdte el.) A tizenkét menüett a katalógus szerint tizenhat, 
mert négynek (az 1-es-, 4-es-, 5-ös-, 7-esnek) van triója, és a katalógus 
ezeket külön menüettként kezeli, ámbár részét alkotják magának az eredeti 
darabnak. 
 

Először a bécsi Universal kiadónál 1935-ben Nana Krieger 
közreadásában jelent meg válogatás ezekből a menüettekből. Ebben a 
kiadványban szerepel az 5-ös és a 7-es is, természetesen a trióval. A kotta 
címe: „Kleine Tänze für die Jugend”. Az Akkordnál, Csurka Magda 
közreadásában megjelentetett menüettek, a különleges külsejű, bordó 
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színnel nyomtatott válogatás „Haydn: 6 kis Menüett zongorára” címet 
viseli. De itt a válogatás azokat tartalmazza, amelyekhez Haydn nem írt 
triót! Felkeltette a zenetanárok érdeklődését ez a bordó színű sorozat 
(Debussy, Haydn, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Beethoven) 
nemcsak szépsége, hanem eredetisége miatt is. 
 

- Én az eredeti, zongorára írt kézirat alapján adtam közre a 
„Haydn: 6 kis Menüett”-et, ezeket Haydn maga megírta zongorára is. A 
zenekari változat kézirata elveszett, ennek a zongorára írtnak a kézirata 
viszont itt van Budapesten, tehát egyik nagy értéke a Széchényi Könyvtár 
gyűjteményének. Nekem abban az élményben volt részem, hogy ezt a 
kéziratot láthattam. Elmondhatatlan érzés egy csaknem 250 éves kottát 
kézbe venni, melyről az ember tudja azt, hogy Haydn keze nyomát viseli. 
A Széchényi Könyvtárban lévő Hoboken - kötetben látható egy ceruzával 
írott bejegyzés, mely korrigálja az 1767-es dátumot 1762-re. Ezt minden 
bizonnyal az újabb Haydn-kutatások alapján javították át - mondja a 
kották közreadója: Csurka Magda. 
 

- Kérlek, tájékoztass bennünket erről az izgalmas közreadói 
munkáról! 
 

- Rendkívül érdekes dologra jön rá az ember, amikor így elkezd 
kutatni, és ez számomra nagyon nagy élmény. Az albumok 
összeállításánál a célom az, hogy olyan értékes, szép és könnyű darabokat 
adjak közre, melyek hazai kiadványainkban nem szerepelnek, vagy csak 
nehezen hozzáférhetőek. Állandóan kutatok nálunk kevéssé ismert 
zeneszerzők olyan zongoradarabjai után, melyek instruktív célra is 
alkalmasak. Igyekszem a zeneműveket mindig eredeti, hiteles formában 
közreadni. Ezért keresem az urtext-, az első kiadásokat, vagy, ha mód van 
rá, a kéziratot. 
 

Ezt a hat Haydn-menüettet két sorozatból válogattam. Az egyiknek 
a kézirata - mint már említettem - itt van a Széchenyi Könyvtárban; a 
másiké (IX:21) a bécsi Gesellschaft der Musikfreude zeneműtárában. A 
„Kezdők zongoramuzsikája” című sorozat korábban megjelent Haydn-
kötetében, melyet szintén én adtam közre, más elvek szerint válogattam 
össze a darabokat. Ott nehézségi sorrendben követik egymást a művek, 
arra számítva, hogy ha valaki megveszi az albumot, éveken át találjon 
magának játszani valót benne. Ebben van Menüett, Német tánc, Adagio 
Zingarese, Kontratánc stb. Olyan darabok, melyek nem annyira ismertek. 
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A Hob. IX:12-es szám alatt található „C-dúr Menüett” kéziratát is itt őrzik 
a Széchényi Könyvtárban. Ebben Haydn a frazeálást és a dinamikát is 
tökéletesen beírta! Ez mintapéldául szolgálhat a tanárnak abban a 
kérdésben, hogyan kell a többi hasonló zenei anyagot frazeálni. 
Érdekességként említeném, hogy közreadtam itt egy olyan menüettet is, 
amely a régebbi kiadásokban - például a Czövek: Zongoraiskolában - 
tévesen szerepel. Felcserélték a triót és a menüettet, vagyis a trió kapta a 
menüett címet és következésképpen a kéziratban lévő menüett cím alatt 
található zenei anyag áll a trió helyén (11. old. Esz-dúr). Az általam 
korrigált változat tehát az eredeti kézirat szerint jelent meg. 
 

Vagy például ugyancsak a IX:12-es sorozatban Haydn „Menüett” 
címet adott a műveknek, viszont a régebbi kiadásokban Deutsche Tänze 
címmel szerepelnek. Itt is van tehát - az eredeti kézirat alapján - egy 
változtatás! Amikor a Széchényi Könyvtárban Haydn 12 Menüettjének 
kéziratát megtaláltam, javasoltam a zeneműkiadónak, hogy jelentessék 
meg az összeset. Ez itt van nálunk, miért a németek vagy az osztrákok 
adják ki? Sajnos azonban nem kerülhetett rá sor, így csak elszórva 
találhatók különböző kiadványokban. Egyik csellót tanító kolléganőm 
megvette a most megjelent menüetteket és felfedezte bennük a 
kamarazene lehetőségét. „Milyen jól szól majd ez hegedű-cselló 
változatban!” Ennek a tanárnőnek az ötlete visszakanyarodott 
tulajdonképpen a Haydn által először lejegyzett változathoz! 
 

- A bécsi könyvtárban is megkerested a kéziratot? 
 

- Igen, elsősorban mikrofilmről dolgoztam, de egy-két alkalommal 
kihozzák az eredetit is. Nagyon hosszú időbe kerül, amíg az ember 
mikrofilmről teljes pontossággal leírja a kézirat alapján a darabot. 
 

- Hány kiadványod jelent meg eddig? 
 

- Az előbbiekben már említett Akkord Zenei Kiadó Kft.-nél 5; 
valamint 1992 nyarán saját kiadásomban D. G. Türk: „Négykezes 
zongoradarabok gyerekeknek”; ez a hagyományoktól eltérően kék papíron 
jelent meg. 
 

Az Editio Musica Budapest 1982 óta 17 közreadásomat jelentette 
meg, és mindegyik pedagógiai jellegű összeállítás. Első munkám: „A 
zongora-szonatina mesterei” két kötetes album volt. Ezt a „Könnyű 
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preklasszikus zongoramuzsika” című összeállítás követte. A „Kezdők 
zongoramuzsikája” című sorozatban nyolc kötetem van (Bach, Beethoven, 
Chopin, Couperin, Haydn, Schubert, Schumann, Telemann). Van egy 
„Könnyű variációk zongorára” című albumom is. Ebben sikerült kevéssé 
ismert variációkat is közreadnom. Pl. Schubert: ,,7 könnyű variáció”. Ezt 
a zeneművet Karol Musiol közreadásában 1975-ben jelentették meg 
Katowice-ben, és a mű bemutatója Krystian Zimmerman nevéhez fűződik. 
 

A kamaramuzsikát is szívügyemnek tekintem, Lenkei Gabriellával 
közös kiadásban jelent meg „Könnyű klasszikus szonáták hegedűre és 
zongorára”. „Szovjet szerzők könnyű zongoradarabjai”- ból két kötetes 
albumot állítottam össze. Szeretném még megemlíteni az 1991-ben 
megjelent „Bécsi mesterek könnyű zongoradarabjai” című munkámat. 
Hosszan tartó kutatással sikerült olyan komponisták, mint pl. Dittesdorf, 
Haslinger, Kauer, Pleyel olyan darabjait megtalálnom, amelyek a 
zongoraiskolai repertoárban nemigen szerepelnek. 
 

1987- ben az Editio Musica megbízásából a bécsi Gesellschaft der 
Musikfreude zeneműtárában olyan könnyű klasszikus zongoraversenyt 
kerestem, amelyet zeneiskolás növendék el tud játszani. Itthon nagyon sok 
irodalmat áttanulmányoztam. A fent említett zeneműtárban találtam rá egy 
Mozart korában élt cseh származású osztrák kismester, J. B. Vanhal 
(1739-1813) zongoraversenyére, melyet az ifjúság számára írt. Ez 1990-
ben meg is jelent. Tudomásom van arról, hogy mind a budapesti, mind 
több vidéki zeneiskola ifjú zongorista növendéke, és a kíséretet ellátó 
növendékzenekar nagy örömmel mutatta be a zongoraversenyt. Az 
Akkord Zenei Kiadó Kft.-nél most megjelent Schubert: ,,7 Ländler” a 
könnyebbek közé tartozik. A „Kezdők zongoramuzsikája” sorozat 
Schubert-kötetében közlök nehezebb táncokat is! 
 

- Engem mindig bámulattal tölt el, milyen termékeny volt Schubert 
ebben a műfajban is. 
 

- Én egyszer megpróbáltam összeszámolni: Schubert közel 400 
táncot írt. Ennek története van. A „Schubertiádákon” játszották ezeket a 
táncokat. Ausztriában ezt a hagyományt több városban még ma is ápolják, 
pl. a Rajna jobb partján fekvő Hohenemens- ben, ahol június második 
felében rangos művészek adnak hangversenyeket. De van egy kisebb 
város is Bécshez közel, Atzenbrugg. Ott ősszel rendeznek „Schubertiádát” 
a „Schloss Atzenbrugg” - ban. (A zongoristáknak ismerősen csenghet ez a 
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név: „Atzenbrugger Deutsche”. Egy alkalommal módom volt itt Schubert-
dalokból álló koncertet meghallgatni). Schubert 1820 és 1828 között több 
alkalommal tartózkodott itt és számos művének komponálási helye volt. 
Köztudott, hogy Schubert igen sok művét barátai körében mutatta be, adta 
elő. Ezeket az összejöveteleket nevezték már a szerző életében 
Schubertiádáknak. A városkában van egy kastély és a kastély mellett egy 
kis dombon áll egy házacska. Egyetlen szoba, benne egy zongora, egy 
asztal és szék. Itt írta Schubert ezeknek a táncoknak nagy részét, míg a 
társaság szórakozott. A megírás után azonnal énekelték, vagy táncoltak rá, 
játszották ezeket. Ezzel lehet magyarázni, hogy a táncok sorozatban 
születtek. A kastélyban van egy múzeum is, melyben Schuberttel 
kapcsolatos írások, kották és kézirat is látható. Az is nagyon különös, hogy 
ezeken a kéziratokon alig látható korrekció! Elgondolkodtató, hogy régen 
a könnyűzene a komolyzenétől milyen kevéssé vált el. A komolyzene 
része volt a tánc is. 
 

- Mik a legközelebbi terveid, mit szeretnél megjelentetni az ifjúság 
számára? 
 

- Vannak terveim, de nem szívesen beszélek róluk előre. Mindig 
olyasmit szeretnék kiadni, amire meggyőződésem szerint szükség van. 
 

Sok további sikert kívánunk hozzá. Bizonyára örömmel fogadják 
majd az ifjú zongoristák! 

 
Ábrahám Mariann 

 
 
 
Parlando: 1994/1, 25-29 p. 

 
Ghiribizzi – Hét könnyű zongoradarab 

 
A KOTTA  MEGJELENÉSE ALKALMÁVAL VÁLASZOL A SZERZŐ: 

SÁRI JÓZSEF 
 

Az Akkord Kiadó Vállalat gondozásában 1993 októberében jelent 
meg Sári József GHIRIBIZZI című zongoradarab sorozata. Napjaink 
köztudottan nehéz körülményei szinte lehetetlenné teszik új művek 
megjelentetését, ezért felkerestem a szerzőt, hogy darabjaival 
kapcsolatban bővebb és hiteles információkat tudhassunk meg. 
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Sári József: A most megjelent zongoradarab sorozatot jó tíz évvel 
ezelőtt komponáltam, de kéziratban közkézen forgott, többen játszották 
már az elmúlt évek alatt. A Mikrokozmoszhoz hasonlóan - én is, mint 
Bartók - bizonyos zeneszerzés-technikai elképzeléseimet próbáltam 
kicsinyben kidolgozni, és az így szerzett tapasztalatokat nagyobb 
műveimben is felhasználni. A nyolcvanas években hosszú időn keresztül 
foglalkoztatott egy olyan zeneszerzés-technika, amelyik statikus, 
ugyanakkor dinamikus is egyszerre. Ez látszólag ellentmondás, ha a 
szavakat csak önmagukban értjük. A statikus az állapotra, a dinamikus a 
mozgásra utal, vagyis adott egy bizonyos hangkészlet, vagy elemtár, 
amelyen belül az egyes hangok vagy egyes részek a lehető 
legváltozatosabb sorrendben követik egymást. A „Bartók Zsebórája” című 
darab felső szólamában például egy adott öt hangon belül állandóan 
másként jönnek egymás után a hangok. Természetesen nem ragaszkodom 
ortodox módon a variációhoz, ha mondanivalómat az esztétikailag nem 
elégíti már ki. A háttérben lévő szerkezetnek csak az a szerepe, hogy 
összetartsa a hangokat. 
 

Bár vannak nyomai a tonalitásnak, mégsem tonális zenéről van 
szó, ezért a hangnem összetartó erejét a konstrukcióval kell helyettesíteni. 
Nem véletlen, hogy a XX. században a különböző konstrukciók rendkívül 
nagy szerepet kaptak. 
 

Ábrahám Mariann: Ebben a darabban a felső szólam már 
önmagában is képviseli ezt a statikus-dinamikus egyensúlyt. Egy furcsa 
kérdésem volna: tulajdonképpen milyennek látod a hangyabolyt? 
 

S. J.: Remek példa; ez a statikus és dinamikus egysége: ha távolról 
nézem statikus. Ha közelről, akkor elképesztően dinamikus. De azt is 
mondhatom, hogy nincs is statikus világ, csak távolról hathat úgy. 
 

Á. M.: Ezek szerint a te zenei elképzelésedet az az előadó tudja 
legjobban visszaadni, aki nemcsak a mozgást, hanem egy egységen belüli 
mozgást tud érzékeltetni. Mintha a tenyerében összetartana valamit, ami, 
bár mozog, mégis egy csomóban van. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem 
is kell a hangoknak olyan metronómszerűen egyformán szólni? 
Improvizatív jellegű legyen a megszólalás, mintha a gyerek akkor találná 
ki? 
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S. J.: Igen, a véletlenszerűséget ábrázolom. Ahogy a természetben 
spontán lezajlik valami. De az egyértelmű, hogy minél szabadabb valami, 
annál több odafigyelést igényel. 
 

Á. M.: Vagyis a szerző egy magasrendű fantáziajátékot rögzít. 
Akkor talán a tanulásához is úgy kellene közelíteni, hogy a tanár a 
darabban lévő ötlet megvalósításával bízza meg először a gyereket. 
Találjon ki ő is az adott öt hangon belül zenei mozgásvariációkat. Azután 
hasonlítsa össze azzal, ami a kottában áll. A gyerek így rájönne arra, hogy 
a kottában lévő változat mennyivel érdekesebb! 
 

S. J.: Vagy az övé! Ez egy nagyon jó gondolat. Így lesz a darabban 
lévő ötletnek élő indítéka, a feladat pedig izgalmassá válik. A cél ugyanis 
az lenne, hogy a gyereket megtartsuk alkotó módon gondolkodni. 
 

Á. M.: Szellemileg hány éves kortól alkalmas egy gyerek ennek 
elsajátítására? Tehát, hogy ne hangokat olvasson, hanem a dolog lényegét 
fogja fel? 
 

S. J.: Többször tapasztaltam, hogy a gyerek már korán képes erre. 
Benne még nincsenek meg azok a merev rendszerek, amelyek a 
felnőtteket bénítják. A mai gyerekek sokkal több és bonyolultabb 
információ befogadására képesek, mint az évtizedekkel ezelőttiek. 
 

Á. M.: És a mai alkotók? 
 

S. J.: Egy alkotó, ha leír valamit, az a célja, arra törekszik, hogy a 
közte és a világmindenség közötti zavart, a felborult egyensúlyt 
helyreállítsa, kifejezze. Bartók születése óta 110 év telt már el. Azóta 
elképesztően sok minden történt a világban, a zenében. Bartóknak ahhoz, 
hogy az egyensúlyát a világgal megtalálja, teljesen más dolgokat kellett 
tennie. Ma biztosan nem így tenné. Ha ma írná meg a Mikrokozmoszt, 
meggyőződésem, hogy az teljesen más lenne. 
 

Á. M.: Az viszont azt feltételezné, hogy amit Bartók elmondott, azt 
már valaki előtte megírta. Hiszen én úgy érzem, hogy a zenei gondolkodás 
tízparancsolatát fogalmazta meg. 
 

S. J.: De Bach is azt tette, nem? Ma már nem lehetne azt megírni, 
amit Bach. Pedig amit leírt, az is a zene tízparancsolata! Igaz, hogy ma is 
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van a zenének polifon nyelvezete, de az más. Ma a polifónia rétegekben 
jelentkezik. Például, visszatérve a „Bartók zsebórája” című darabra, a 
polifónia nem csak ellenszólam, hanem egy más réteg. Itt más hangnemet 
használok, hogy a szólam mássága kijöjjön. 
 

Á. M.: Ha ugyanabban a hangnemben maradnál, akkor nem jönne 
ki? Tehát a ritmika feszültsége ehhez nem lenne elegendő? 
 

S. J.: Lehet, hogy elég lenne, de nekem akusztikailag is fontos, 
hogy a kettőt külön tudjuk választani. 
 

Á. M.: Ezek szerint, ha jól adja elő valaki, akkor kell, hogy 
megtalálja a hangzások akusztikai élményét is. Két réteget halljon 
párhuzamosan… 
 

S. J.: Igen. Ez gyakori a XX. század második felének zenéjében a 
korábbiakkal szemben, vagyis hogy két réteg vagy több csaknem 
egymástól függetlenül halad a jó előadásban. 
 

Á. M.: És ha ez nem történik meg? Vagyis nem halad függetlenül? 
 

S. J.: Hát minden darabot lehet rosszul játszani, ennek minden mű 
állandóan ki van téve! Az előadóban a rétegeknek össze kell 
kapcsolódniuk ahhoz, hogy közvetíteni tudják ezt. Mert mint tudjuk, a 
dolog igazságtartalma nem a hangok eljátszásában van! 
 

Á. M.: Ennek a darabnak van egy bonyolultabb gondolkodásmódja, 
ami szellemileg nagyobb rugalmasságot kíván, úgy érzem. 

 
S. J.: Ismétlem csak az idősebbektől! 

Állandóan ezt tapasztalom! 
 

Á. M.: Azt kellene akkor csinálni, 
hogy kiadjuk a gyerekeknek, tanítsák meg a 
tanároknak, így gondolod? 
 

S. J.: Kicsit szemtelenül hangzik a 
dolog, de lényegében az az érzésem, hogy a 
gyerek jobban tudja. A gyerek két lábbal a 
XX.-dik században él. Még egy ügyetlenebb 
Sári József 
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kisgyerek is azonnal rátalál például arra, hogy hogyan lehet egy elemes 
órát beállítani! 
 

Á. M.: Ezt másnak hiszem! Ehhez nem kell mindaz, ami a zenei 
gondolkodáshoz nélkülözhetetlen, a belső hallás, motorikus koordináció, 
magasabb szintű tehetség, vagy zenei előképzettség. 
 

S. J.: Ez csak a dolog egyik fele. A másik: vállalnia kell az 
előadónak a pillanatnyi erőfeszítést. A régi daraboknál sok-sok sablont 
begyakorol már az ember, amikorra a darabhoz ér. Itt nincsen sablon. Ez a 
probléma! Az új gondolkodásban tehát a már meglévő sablonok nem 
teszik az embert alkalmassá arra, hogy a darabot eljátssza, tehát abban a 
pillanatban az előadó komolysága, magatartása, koncentrációja nagyon 
fontos. Igaz, hogy a régi zenénél is nagyon fontos, de ha valaki nincs 
teljesen jelen, akkor is megy a dolog. Itt nem lehet megjegyezni a hangok 
egymásutánját, mert a véletlenszerűséget követi. A parallel szólam pedig 
szándékosan nem illeszkedik ritmikailag, tehát állandóan figyelni kell arra 
is. 
 

Á. M.: Ezt nem lehet úgy megtanulni, hogy egy bizonyos 
mennyiségű gyakorlás után mégis beidegződik? Tulajdonképpen miért 
nem készül a XX. sz. végi gondolkodásmód számára egy mai 
Mikrokozmosz? Például bonyolult ritmikai patronokat lehetne egy-egy 
pillanatban megfogalmazva megtanítani. Vagyis előre felkészíteni a fejet 
sok mindenre. 
 

S. J.: Van. Én kötetnyi kis darabot írtam. A kezdet kezdetére valók, 
rövidek, aprók, csaknem tonális zene, csak egy-egy utalás van benne. 
Szerződést ugyan kaptam már a kiadására, de nem jelentek meg ezek a 
darabok. Erre a sorozatra is volt szerződésem a Zeneműkiadóval, de ezt 
most fel kellett bontanom. Az Akkord kiadó most vállalta a kiadását ennek 
a sorozatnak. Visszatérve a mai zeneszerzővel kapcsolatban felvetődött 
gondolathoz: azt a szempontot nagyon fontosnak tartom, hogy tisztában 
legyen a szerző azzal, ha valamit leír, kiad a kezéből, az őrült nagy 
felelősség. Rengeteg olyasmi kerül bele a világba, ami vagy ront, vagy 
javít rajta. Ezek mikrobák, és a hatásuk megmarad. Itt nem az egyes 
emberekről van szó, hanem a világról. Lehet, hogy valaminek a hatása 
csak sokkal később jelentkezik. Ezt nem lehet műszerrel lemérni. Nincs 
egyensúly a világban, azért jutott ide. De hát miért komponál egy 
zeneszerző? 
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Egy mű azért születik meg, mert 1. - olyan újdonságot mond, ami 
nem volt még, tehát valóban új, vagy 2. - a már elmondottakat, 
tömörebben, jobban, közvetlenebbül, vagy használhatóbban fogalmazza 
meg. 3. - vagy pedig amit a Shakespeare szonett mond: „a gyönyörűt 
szaporítani vágyunk, hogy örökké rózsálljon a szép”. Vagyis, ha az 
embernek valami szép és igaz gondolata van, annak nem tud ellenállni és 
leírja. Ha úgy tetszik, az embernek egyetlen gondolata van, és a 
kompozíciók „téma con variazioni”-k. Az ember egész korán már rátalál 
egy speciális igazságra, és az élete folyamán állandóan azzal foglalkozik, 
hogy ezt az igazságot egyre magasabb szinten kimondja. 
 

Á. M.: Akkor talán azt is mondhatnánk, hogy a Te igazságod a 
statikusnak és a dinamikusnak egy olyan egysége, ami maga az élet. 
 

S. J.: Tulajdonképpen erről van szó! Ha megnézem a régi 
darabjaimat, rá kell jönnöm, hogy korábban is ez foglalkoztatott, csak ez 
nem mindig tudatos. A hatvanas években írtam egy klarinét darabot, ott is 
erről van szó. A címe: „Stati” - Állapotok. 
 

Á. M.: Végiglapozva a Ghiribizzi kottáját, mindenütt rátalálok erre 
a gondolatra. Ha valaki közel akarja vinni a zenédet a gyerekekhez, talán 
jó lenne, ha megéreztetné velük, hogy a világban ez a kétféle állapot, a 
statikus és a dinamikus egyszerre is létezik. Akár rajzzal is meg lehetne 
közelíttetni egy gyerekkel ennek a kettősségnek lényegét. És ha így közelít 
a darabhoz, hogy a kottában ennek a gondolkodásmódnak kerek, egész és 
csiszolt zenei megjelenítését, egy „gyöngyszemét” találja meg, mindjárt 
érdekelni fogja. 
 

S. J.: A darabok címei nagyon fontosak. A zene karakterét sokkal 
könnyebb megragadni általuk. Például a „Köszörűs” című darabban 
mindig két történés van jelen. Az egyik a köszörű állandó zaja, a másik 
réteg a köszörű tárggyal való érintkezésének sokféleségeként is felfogható. 
 

Teljesen képszerű a „Szélkakas” című darab is. Ahogy a szél 
időnként megforgatja, ahogy és amennyit nyikorog, nagyobb szél hatására 
jobban pörög stb. Képszerű. Maximális koncentrációra van szükség az 
eljátszásukhoz. Az „Avar” című darabhoz is szükséges a nagy 
koncentrációs igyekezet. E nélkül nem lehet lejátszani. Itt 
játéktechnikailag még valamire kell figyelni: a pedálra. A pedálban benne 
maradnak a hangok, amíg a játékos megszakítja a játékot. A kottaképből 
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nem következik, hogy itt valaminek vertikálisan is össze kell állnia. Sőt, 
nagyon puha hangzásnak kell megszólalni, míg a Szélkakasnál - ezzel 
szemben - az érdesség fontos szempont. 
 

A „Stravinsky” című darabban a ritmus domináns. Stravinsky-
jellegű a dallam, de egyszerű, orosz népdal-szerű. Olyan, amit Stravinsky 
gyerekkorában hallhatott. „Mobile sine perpetue” - ez a darab olyan 
„mozgó”, ami nem „örök”. Ez egy játék, egy vicc, egy motorikus 
indíttatású zene, és az lenne az ideális, ha a szünetekben tovább hallanánk, 
a mozgás tovább maradna életben. Olyan, mintha egy rácsot tennénk erre 
a mintára. Búvópataknak is lehet nevezni. Hol előjön, hol eltűnik. A másik 
réteg itt is jelen van. Itt egy burkolt többszólamúságról van szó, nem úgy, 
mint az első darabban. 
 

Á. M.: Érdemes lenne a gyerekeknek ezt kibogarászni, hol van az, 
amit második szólamnak tudnak nevezni. 
 

S. J.: Ebben a darabban a hármas-, négyes-, ötös-, hatos hangzatok 
felbontásáról van szó. A másik réteg pedig az akcentusos tartott hangok, 
amik nem a hangzatok részei. A felbontásokban viszont a klasszikus 
harmónia világnak bartóki értelemben vett továbbfejlesztéséről 
beszélhetünk, annak egy példája ez. Bartók a klasszikus 
összhangzattanban lévő, még szerepet kapó szeptimen felül a nónát, az 
undecimát, a tredecimát is használja, felbontva. Ez a darab is végigmegy a 
tredecimáig. Egy „állapot”-ról van szó, így a dinamikai hullámzást 
lehetőleg mellőzzük. Itt ugyanis a lentnek és a föntnek nincs jelentősége. 
Olyan állapotként kell felfognunk, mint amikor a szél fúj valamit. Ha a 
dinamika nagyon hullámzik, tönkreteszi a „sf”-ot. A dinamika teraszosan 
jöjjön. 
 

Á. M.: Miért nem írtál be ide is metronómot? 
 

S. J.: Van, aki gyorsabban, van aki lassabban tudja játszani. 
Nehezek itt a kézváltások is. Szerettem volna egyfajta aszimmetrikus 
érzetet megéreztetni. A figyelem állandósítására is valók ezek, manapság 
az emberek ugyanis annyira megszokták a felületes figyelést, hogy 
nehezebben tudnak kottát olvasni. A sablonokat veszik csak észre. 
 

Á. M.: És ha az előadó lusta ahhoz, hogy leolvassa a bonyolult 
kottaképet…? 
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S.J.: Ennek természetesen ki van téve minden zeneszerző - Bach is, 
Mozart is, Bartók is. Nem rólam van szó. Az előadó tulajdonképpen azt 
mondja ezzel, hogy nem vállalja azt az erőfeszítést, szellemi erőkifejtést, 
ami őt személy szerint magasabb színvonalra viszi. Én erőszakkal nem 
akarom őt magasabb szintre emelni. 
 

Á.M.: Most újra vissza kell kanyarodnom óda, hogy mennyire 
szükség lenne a zenei figyelem nevelésének fokozatosságát elősegítő új 
gondolkodásmód Mikrokozmoszát is a tanítás részévé tenni! Hogy ne 
lehessen a figyelemre nevelést megkerülni. Még egy kérdésem lenne: 
hogy kerül bele ebbe a gyerekeknek szóló válogatásba az „Önarckép” 
című darab? 
 

S.J.: Ha megnézed, ez még bonyolultabb(!) ritmikailag. A többiben 
könnyebb eligazodni. Ez agyafúrt, kifejezi azt, hogy az extrémitásig el 
lehet vinni ezt a dolgot. Ezt természetesen a fiataloktól nem követelhetem 
meg. De magamtól igen. Ha valaki ennek az eljátszását vállalja, vállalnia 
kell egy olyan figyelmet, ami túlmegy az átlagoson. Egyébként szeretni 
kell a darabokat, akkor nem sajnáljuk az energiát rájuk. Fel kell ismerni a 
bennük lévő intellektuális játékot és ez akkor örömöt okoz! 
 

A sorozat címe GHIRIBIZZI. Jelentése: Tücsök-bogár, tücsköt-
bogarat összehord. 
 

A kiadvány narancssárga külseje könnyed, vonzó, a kottakép 
levegős, jól szerkesztett, könnyen olvasható benyomást kelt. 
 

A megjelenés alkalmából bemutatót hallhatunk a darabokból 
Horváth Barbara, a VIII. kerületi zeneiskola növendéke és Dargay 
Marcell, a kalocsai Liszt Ferenc Zeneiskola növendékének előadásában. 

 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1994/1, 25-29 p. 
 

60 éves Magyar zeneszerzők köszöntése 
 

Balassa Sándor, Papp Lajos, Sári József 
 

BESZÉLGETÉS BALASSA SÁNDOR ZENESZERZŐVEL 
 

A ZENETANÍTÁS JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL 
 

A szerteágazó születésnapi beszélgetésből és köszöntésből 
mindössze két gondolatot szeretnék továbbadni a zenetanárok számára. 
Balassa Sándor kérdésemre adott válasza érintette a zenetanítás 
valamennyiünket érintő helyzetét. 
 

- Személyes megítélése alapján fontos-e a zene tanítása a század 
végén? Hogyan tudja a zenetanár továbbadni a művészetet az ifjúságnak? 
 

- Ezen a területen is akadályok tornyosulnak elénk. Az egyik 
akadály az, hogy az ifjúságot és az egész népet olyan alacsonyrendű 
hangzó impulzusok érik zene címén, amelyek elterelik figyelmüket az 
igazi zenéről. Nemcsak elterelik, hanem még az emlékét is eltörlik minden 
nemesebb törekvésnek, amely a zenében az elmúlt háromszáz évben 
Európában megvalósult. Az agresszív ipari zene (dumm- dumm) 
kiszorítani látszik a műzenét és a népzenéket egyaránt. Nemcsak 
Magyarországról van szó, hanem szinte teljes Európáról, mindenesetre a 
keleti feléről bizonyosan. Ipari zenének nevezem, mert az elektronikai ipar 
haszonszerzési vágya mozgatja és tartja életben, s egy olyan kapcsolódó 
ideológia, melynek útjában van Európa többnemzetű szerkezete. A ránk 
zúduló ipari zene, nyelvezetében és lelkiségében tőlünk teljesen idegen. 
Ez a híg zenei narkotikum úgy hat a fiatalok tudatára, hogy azok teljesen 
függővé válnak, miközben azt hiszik, hogy egy „igazi” birodalom 
honpolgáraivá váltak, holott csak a pénz kegyetlen játékának áldozatai. 
 

Sokan eljutottak odáig, hogy nem hisznek szülőföldjük 
értékteremtő képességében. Néhány középkorú zeneszerzőnk tagadja 
Bartók és Kodály művészetének folytathatóságát. Ez tévedés. Bartók és 
Kodály egyesítették a nemzeti és az egyetemes művészetet. Törekvésük 
folytatása nem stiláris utánzásukból áll, hanem a nemzeti művészet és az 
egyetemes művészet szintézisének további építéséből. Szervánszky és 
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Járdányi például egyéni arculatuk elvesztése nélkül csatlakoztak ehhez az 
eszményhez. A ma élő jelesek közül többen is elfogadják ezt az utat. 
 

- És miben látható a másik akadály? 
 

- A másik akadályt a honi élet termelte ki. A zenepedagógiában két 
mágikus szóval ijesztgetnek bennünket: „kreativitás” és „professzionális”. 
Az első alkotást, a második hivatásost jelent. Ha valamire van magyar szó, 
azt mondjuk magyarul. Az alap- és középfokú zeneoktatásban nincs 
értelme hivatásos alkotókat nevelni. A gyermekek fülét és szívét kell 
nyitogatni; a szépre és nemesre kell figyelmüket irányítani, hogy 
emberebb emberek legyünk, hogy életre szóló kapcsolatunk lehessen egy 
immár „igazi Birodalommal”, mely soha nem okoz csalódást, amely 
mindig vigaszt ád és felemel bennünket. E művészi élmények emlékével 
egy kis sereg megmarad hangverseny és operalátogatónak, ebből az 
embercsoportból születnek és válnak ki a jövő muzsikusai, esetleg 
géniuszai is. 
 

A pedagógus utasítsa vissza a hamis értékrendet, melyet a külvilág 
rá akar erőltetni. Tanulni, fejlődni csak a remekművekkel való kapcsolat 
nyomán lehetséges. Ha a sekélyes és dilettáns zene betör a zenei 
oktatásba, akkor hamarosan összeomlik az egész. Újjáépítése egy újabb 
évszázad erőfeszítésébe telik majd. 
 

A sajtóban egymás mellé kerülhet a Kékszakállú herceg vára és a 
rock zene, ne tévesszen meg bennünket ez a fizikai közellét. Tudnunk kell, 
hogy két különböző, sőt egymással ellentétes értékrendről van szó. 
Elemezzünk ki a gyermeknek egy banális divatzenét, rögtön kiderül 
üressége és tákolmány jellege. Egyetlen ereje a hangerő. De tudjuk, hogy 
az igazság halkan mondva is igaz, ha valamit harsogva kiáltunk, attól még 
az nem válik igazzá soha. Minden törekvés, amely az iskolából diszkót 
akar csinálni, emberséget, kultúrát és magyarságot romboló erő 
képviselője. Szövetségese annak az ideológiának, amely egyéniség nélküli 
tömegembert akar előállítani a fogyasztói szép új világnak. 
 

- Ezek szerint, ha a mai hatvanéves generáció kihal, akkor kezdetét 
veszi a hanyatlás? Nem lesz már olyan ember, aki irányítson? 
 

- Nem. Ettől egyáltalán nem félek. A természet újra meg újra 
megújul. Ha lekaszálják a virágzó füvet, néhány hét múlva kihajt. A mai 
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huszonöt-harminc éves kollégák, ha rájuk kerül a sor és dönteniük kell - 
nem féltem őket - helyt fognak állni. Úgy tesznek majd, ahogy tenniük 
kell, ahogy mi is megpróbáltuk tenni a magunk dolgát. A világ ugyan 
változott azóta, mondhatnám, eresztékeiben recseg-ropog, s egy ilyen 
mozgó közegben fontos tudnunk, hol élünk és mi történik velünk. Ha a 
Művészet Szigetére vonulunk vissza, könnyen elveszíthetünk mindent, a 
mát és a jövőt egyaránt. Ha e szent sziget elszigetelődik, a Művészet 
nemesítő hatása megszűnik, a világ még jobban elvadul. Nem, ez nem 
történhet meg. A generációváltások a folyamatosságot fogják erősíteni. 
 

- A változó új világ új problémákat vet fel, pl. a computer-
technikát. A zenegépek szinte játékszerré válnak. Mit lehet ez ellen tenni? 
 

- Semmit. Aki tehetséges, az reméljük, előbb-utóbb rájön arra, 
hogy ez unalmas dolog. Ha viszont olyan új hangszerek születnek, melyek 
alkalmasak a zenélés igazi formáinak bővítésére, akkor üdvözöljük ezeket 
és a muzsikus világ birtokba veszi őket. 
 

- Kérdezném, van-e valami olyan gondolata a ma tanító három 
generáció számára, a húsz, negyven és hatvanévesekhez, mely kortól 
független útmutatás, alapelv lehetne a jövőt illetően? 
 

- A gépkorszak dacára két terület megmaradt az embernek, hogy 
teljesítményét manipuláció nélkül mérhesse. A sportban a fizikai 
teljesítményt, a művészetben a szellemi teljesítményt. Természetesen a 
sporthoz is kell lélek és a zenéléshez is fizikum, de azt hiszem érthető, 
mire gondoltam. Mindig lesznek olyan emberek, akik belemerülnek a 
művészi zene csodálatos világába, s rászánják életüket. Hasonlóképpen 
mindig lesznek olyan emberek, akik ezt meg fogják hallgatni. E köré a 
kapcsolat köré rendeződik el az a televény, amely egy adott kultúrkör 
zenei életét jelenti. Ezen a szinten a zene nem szórakozás, hanem hivatás, 
éltető erő, teremtő isteni szféra. 
 

Egy primitívebb életformában ez az összetettség nehezen talál 
befogadásra. A hallás és a követelményrendszer szűk dimenziója nem 
teszi lehetővé az igény megszületését. Ezért kell az igénytelenség 
rögződése előtt a gyermeknek igazi zenei élménnyel találkoznia. El kell 
érnünk, hogy legbensőbb énjének ajtaja megnyíljon, és nyitva maradjon. 
Ez a mi dolgunk és felelősségünk. Az emberek nem születnek 
érzéketlennek és primitívnek, hanem azzá válnak, vagy azzá teszik őket. 
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Az alacsony szellemi szinten élő ember kiszolgáltatottá válik, sorsának 
nem irányítója, életének nem értője, nem is érdekli az egész. Olcsó 
termékekkel eltömi érzékszerveit. Ekkor már nagyon nehéz a közöny 
áttörése, az ilyen ember képtelen bárminő erőfeszítésre. Érdeklődésére 
csak a mennyiségi világ válaszolhat. 
 

- Összefoglalva tehát: az a különb ember, aki „erőfeszítésre” 
képes? Javaslata tehát az, hogy akiben a pedagógus az erre való 
képességet felfedezi, azt a lehető legjobban képezze ki? 
 

- Igen. A tehetséges emberekkel többet és alaposabban kell 
foglalkozni. Hangsúlyozom, hogy a zenéhez bárki emberfia közel 
kerülhet. A lelki gazdagság, rátermettség, született intelligencia nem függ 
anyagi javak birtoklásától, sem attól, valakinek hány diplomája van. Sok 
szakbarbárt képezünk, aki az „egészből” vajmi keveset ért. 
 

- De erőfeszítésre attól még képes lehet! 
 

- Az igaz, de csak egy bizonyos területen belül. Hogy a fiatalsággal 
megtaláljuk a hangot, nem szabad „megöregednünk”. Tanulnunk, 
művelődnünk és gyakorolnunk kell magunknak is. 
 

- Köszönöm a beszélgetést. 
 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1995/5.-6.,44-45 p. 

 
Miért is volt Ő kiváló? 
 

Tizenöt évvel ezelőtt, Klári néni 80 éves születésnapja kapcsán a 
Parlandotól két alkalommal kaptam lehetőséget arra, hogy az egész 
magyar zongorista társadalom által ismert és elismert tanáregyéniségről 
elmondhassam gondolataimat. Az elsőnek „Miért kiváló” (1979 XII.), a 
másodiknak - e címből következően - „Ami a metodika mögött van” címet 
adtam (1980 XII.). Több évi óralátogatás, jegyzetelés, majd a 
növendékeivel való hosszú beszélgetés nyomán próbáltam a kérdés 
megválaszolásához közelebb kerülni. A végső és döntő, katartikus 
felismerést dr. Grastyán Endre akadémikus „A tanulás optimalizálása” 
című győri előadása hozta meg, 1983-ban (Parlando, 1984 VI.). Ez 
alkalommal ugyanis tudományosan közelített idegélettani ismeretek is 
alátámasztották azokat a vidáman közölt, ösztönös erővel fogalmazott 
mondatokat, melyeket 11-12 éves tanítványaitól hallottam. Egyenesen 
fantasztikusnak tartottam, hogy a spekulációtól mentes gyermeki 
megfigyelések mennyire összevágnak az objektív idegrendszeri működések 
törvényszerűségeinek ide vonatkozó elemeivel. Szerettem volna, ha 
megkapja a legmagasabb elismerést. De másként történt… 
 

Parlando (1980): 
 

,,- Miért érzed jól magad Klári néni óráján? 
 

- Azért, mert jó a légkör. Szerintem, ha valaki komolyan elkezd 
zongorázni, azt fel kell vidámítani ahhoz. Akkor már egyből megy 
magától. Az olyan boldogan zongorázik aztán, olyan boldogan teljesíti, 
amit Klári néni kér! Ő mindig megtalálja a szükséges hangot.” 
 

dr. Grastyán előadása (Parlando, 1984, 15. old.): 
 

„Ahhoz tehát, hogy az agyvelő bármilyen mentális, vagy érzelmi 
tevékenységet tudjon kifejteni, fűtöttnek, energizáltnak kell lennie. Mint 
láttuk, az energizálást saját belső környezetének állapota, valamint az 
összes érzékszerv ingereinek összeadódása közösen végzi az energizáló 
központon keresztül. Ez a rendszer teszi képessé az agyvelőt arra, hogy a 
világot érzékszerveinken keresztül analizálja, szintetizálja, értékelje.” 
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Parlando (1980): 
 

„… azt is jelenti, hogy hangulatilag el tudja érni még a technikát 
is. A nehéz dolgok zenei tanáccsal halál egyszerűvé válnak. Nála a kettő 
mindig kiegészíti és segíti egymást. És rájövünk, hogy olyan egyszerű!” 
 

dr. Grastyán előadása (10. old.): 
 

„Ebből is látható, hogy a kognitív és az affektív (érzelmi) szféra 
fejlődésében más tényezők játszanak szerepet. Ezek a tényezők azonban - 
mint a továbbiakban bemutatjuk - összefüggenek egymással, 
elválaszthatatlanok.” 
 

Parlando (1980): 
 

,,- Ez nem jelenti azért, hogy elolvad a kedélytől! Azt jelenti, hogy 
nem egy általános rendszere van, hanem ahány tanítvány, annyiféle.” 
 

-  A tanítás módját illetően mi legyen a legfontosabb elem? 
 
             Klári néni: 
 

„- Komikus dolog, paradoxonnak hangzik: módszertan-tanár 
vagyok, mégis azt vallom, hogy nincs úgynevezett „módszerem”. Aki élő 
anyaggal dolgozik, nem lehet sematikus. Az improvizáció a tanításban 
sokkal fontosabb, mint a merev beállítottság. A „nagy igazságokat” 
könnyebb megéreztetni, mint szavakkal megfogalmazni. Csak alkalmazott 
módszer létezik, ezt mutatja a gyakorlat.” 
 

dr. Grastyán előadása (20. old.): 
 

„Van egy nagyon egyszerű módszerem. 2 hónapot szentelek 
minden osztály megismerésére. Megtanulom őket abból a szempontból, 
hogy ki tud legjobban felelni az óra elején, ki a közepén és ki a végén. Ezt 
rendszeresen alkalmazom, és a gyerekek sikert érnek el. Itt azonban a 
lényeg az, hogy a gyereket meg kell ismerni!” Az idegrendszeri 
dinamikának ugyanis több típusa van. Le kell tudni tapogatni azt, hogy ki 
milyen. 
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Parlando (1980): 
,,- Mi volt a fellazítás módja? 

 
- Rávilágított arra, hogy ritmikailag nem vagyok elég aktív, 

rugalmas. A technikai feladatokat érzékletes asszociációkkal tette 
egyszerűbbé.” 
 

dr. Grastyán előadása (4. old.): 
 

„A pedagógia nyelvére fordítva: amelyik cselekedett, az tanult, 
amelyik nem tevékenykedett, bár mindent látott, mégsem tanult…”  És így 
tovább… 

 
Ábrahám Mariann 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPIRIT OF GLOBAL UNDERSTANDING  
Fulbright  World Conference,  Abstract, SGU’96  
 
 

My  Fulbright  Experiences in  the USA 

 
Chicago, Boston, Manitowoc, Pittsburgh, USA, 1989 

 
I received a Fulbright grant that supported two projects: 
a/  to find, collect and prepare for publishing the papers and essays written 
in the US as well as the talks given there by Margit Varró, a highly 
regarded pianist and teacher. This completed the research I started years 
earlier in Hungary, with considerable help from Hungarian musicians 
living abroad, 
b/  to present a wide variety of Hungarian compositions on concerts and 
lecture-recitals. 
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a/ Mrs. Varró was born in Hungary. After getting famous in Europe, in 
1938, at age 57 she went on a lecturing tour in the US. She decided to 
settle there and for the last 40 years of her life she has been very active 
there as a performer, lecturer and teacher. 
I found the autographs of Margit Varró in the Joseph Regenstein Library 
of the University of Chicago. My research in the library was made 
possible by Dr. Hans Lenneberg, the late director of the library. In 1991 I 
published these papers in a book titled A TEACHER IN TWO WORLDS 
– MARGIT VARRÓ with the financial support of the Leo Weiner 
Foundation of the Franz Liszt Academy of Music. The publication (586 
pages) contains her writings on pedagogy, psychology of music and 
musicology. Texts are printed in their original languages (German, French, 
English, Italian) as well, as in Hungarian translation. In 1993 the book 
won a golden award in Cleveland. 
b/  My lectures covered two main topics, the first being the „Piano Music 
of Zoltán Kodály” (at Siver Lake College, Manitowoc, Sept. 29, 1989, and 
at Mother House, Harvard University, Boston, MA, Nov. 16). My second 
topic was „Contemporary Hungarian Music – Interpretative Analysis of 
Some Works” (at Duquesne University, Pittsburgh, PA, Oct. 30, and in 
New England Conservatory, Boston, MA, Nov. 18). I gave several recitals 
presenting and promoting Hungarian piano music (at the University of 
Chicago, Chicago, IL, Oct. 13, at Duquesne University, Nov. 4, and the 
American Women Composers, Belmont, MA, Nov. 17). I played the 
works of Liszt, Bartók, Kodály, Kadosa, Soproni, Durkó, Kocsár, Kurtág. 
The favorable reception of the contemporary Hungarian compositions 
inspired me to take the next step. 
From the proceeds of the book A TEACHER IN TWO WORLD – 
MARGIT VARRÓ I established the Margit Varró Foundation that 
sponsored a series of videotaped concerts in the following four years. 
These piano recitals were given by children age 6  to 15 playing pieces by 
20th century Hungarian composers. The videotapes were compiled into a 
250 minutes film titled „Hungarian Music in Piano Pedagogy 1900-2000”, 
encompassing works of 35 composers played by 110 young performers 
including Japanese students. The film presents (in English) the basic 
concepts and achievements of the Hungarian music pedagogy, known and 
respected worldwide. In 1996 the film was endorsed by the UNESCO. 
 

Mariann Ábrahám 
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Parlando: 1997/2, 36-38 p. 

A ZETA ELNÖKÉNEK NYÍLT LEVELE 

 
Ábrahám Mariann részére 

 
Tisztelt Kolléganő! 

 
A Zenetanárok társasága Választmányának nevében hivatalosan 

felkérem, szíveskedjék elvállalni az EPTA (European Piano Teachers 
Association) magyar szekciójának vezetését, elnöki minőségben. A jelen 
felkérés a szekció korábbi elnökének, Tusa Erzsébetnek  teljes 
egyetértésével történik; ő ugyanis a tisztséget folyamatos külföldi 
tartózkodása miatt nem tudja ellátni. A szóban forgó szekció a 
Zenetanárok Társaságának  keretében, önálló tagozatként működik. 
 

További tevékenységéhez sok sikert kívánok. 
 

Tisztelettel: 
 

Gonda János 
a ZETA elnöke 

 
 

 
 
 

A ZENETANÁROK TÁRSASÁGA ZONGORA TAGOZATÁNAK 
PROGRAMJAVASLATA 1997-1998-ra 

 
 

A ZETA Zongora Tagozata a PARLANDO 1996/5-6-os számában, 
körlevélben tájékozódott arról, milyen témakörök érdeklik leginkább az 
alap és középfokon tanító kollégákat. Az alábbiakban közzétesszük azokat 
a javaslatokat, melyeket a zongoratanárok válaszaiból összegyűjtöttünk. 
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A Zenetanárok Társasága Zongora Tagozatának javasolt témái 
 

1. A zenetanítás alapjait képező - tanítási, tanulási, pszichológiai - 
már meglévő ismeretek bővítése, elmélyítése, alapos megvitatása és 
szakmai támogatás ahhoz, hogy az elméleti ismeretek gyakorlattá 
válhassanak. Ennek realizálását többek között a következőképpen 
képzeljük: felkérnénk a Zenetanárképző Intézetekben zongorametodikát 
tanuló növendékeket, hogy „mini-előadások” keretén belül, egy-egy 
témakört kiválasztva vessék össze az alap tananyagot a fellelhető 
legmodernebb ismeretekkel, tisztázva ezáltal, hogy ismereteinkben mi az 
időtálló érték. 
 

2. A zenetanítás alapjait képező motorikus elemek, dr. Kovács 
Géza és Négyesiné dr. Pásztor Zsuzsa ilyen irányú több évtizedes 
kutatásainak - nemcsak bemutatása, hanem - gyakorlása is!  
 

3. A Pécsi Improvizációs Táborról készített videokazetta 
megtekintése Apagyi Mária irányításával. 
 

4. Az új tantervi koncepció megvitatása. 
 

5. Az egyik legmodernebb oktatási technika – mely elsősorban 
elméleti és verbális területen alkalmazható - az általánosan ismert 
„katedráról előadó - passzívan hallgató” közönség helyett a 
„problémamegoldásra orientált”, résztvevőket irányítottan, aktívan 
bevonó, intenzíven gondolkodni tanító oktatás. Megismerkedne-e Ön 
ezzel a modem módszerrel? (Bevezetésként lásd e számunk 19. oldalát.) 
 

6. Külföldön ismert és sikerrel működő művészeti iskola 
eredményeivel való ismerkedés - az intézmény vezetőjének meghívását 
igényli, aki nemcsak előadna, hanem bőséges professzionálisan 
megszerkesztett video-anyaggal rendelkezik. 
 

Az Önök javaslatai 
 
TANTERV: 

Az új tantervről azokkal beszélgessünk, akik készítették azokat! 
 
PSZICHOLÓGIA: 

-    A lelkesítés, kedvcsinálás módszerei 
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-    Az érzékeny, labilis, sérült gyermek feloldásának módszerei 
-    Mentálhigiéniát tanult, zeneterapeuta kollégánk  
      szívesen beszámolna speciális tudásáról 
 

TANÍTÁSI MÓDSZEREK: 
- Tűzzük ki más módszerek megismertetését is, ne csak a miénket, 

és próbáljuk ütköztetni a régi és új módszereket 
- Új zongoraiskolák bemutatása egymás mellett, egyezés -       

különbség (többen kérték) 
-   A művészi értelmezés kialakítása már kezdő fokon; 
- Az elrontott mechanizmus áttanítása, ennek bemutatása és 

elemzése 
- A technika képzése (többen kérték) 
- A zongorametodikai témákat azok a tanárok adják elő, akik 

tanítják, ők rendelkeznek nagyobb tapasztalattal 
 
STÍLUSTANULMÁNY: 

- Foglaljuk össze a mai zene sokféle notációját 
- A kortárs zene szerepe 
- A klasszikus művek elemzésének fontossága: Haydn szonáták,  
  Bach invenciók, kortárs zene, Mikrokozmosz - bemutatás, 

gyakorlati részvétel: - Régi táncok bemutatása, gyakorlati részvétellel is 
 
IMPROVIZÁCIÓ: 

- Az improvizáció tanítása, nyitás a könnyebb zene felé  
  (többen kérték) 
- Hogyan lehet az improvizáció tanítását az óraszám és a gyerekek 
túlterheltsége mellett beiktatni (az idő még a reproduktív munkát is 
szorítja) 
- Apagyi Mária nevével fémjelzett improvizációs módszerről 
alapjaiban, az első lépésektől szeretnének tudni, hogyan indítja a 
gyerekeket ezen az úton, és a folytatást osztályonként hogyan 
tanítja. Ehhez kottaanyag tanácsokat is szeretnénk kapni. 

 
ÁLTALÁNOS KÉRÉSEK: 
 

- Teremtsünk lehetőséget külföldiek meghívására, illetve 
ösztöndíjak teremtésére magyar tanárok számára. 
- A gyermekek életéből a computer és a nyelvtanulás (stb.) egyre 
jobban kiszorítják a zenetanulást. Nagyon fontos lenne megvitatni, 
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miként lehetne az alapfokú képzést érdekesebbé, változatosabbá, 
vonzóbbá tenni, hogy visszaszerezzük a zenei nevelés régi 
becsületét és létszámát. 
- Szívesen vesszük a nagyobb tapasztalattal rendelkező 
művésztanárokkal való konzultációt. Itt az elmélet és gyakorlat 
párhuzamosan megmutatkozik, ez felfrissít, lendületet ad (többen 
kérték). 
- Szívesen hallgatnánk szakközépiskolai tanárokat - diákjaikkal 
aktív munka közben; Az előadásokat feltétlenül kövessék bemutató 
tanítások. Így a meglévő eredményeket is láthatná-hallhatná a 
hallgatóság; Kollégánk tanítványaival - dr. Stuber István 
munkacsoportjával - háromdimenziós felvételeket készít, szívesen 
bemutatná. 
- A konferenciák alkalmával jó lenne este hangversenyt, vagy 
hangversenyeket hallgatni. 
- Kollégánk véleménye szerint a régi színvonalat alig lehet tartani 
vidéken. Mit lehetne tenni? Sokak véleményére kíváncsi. 
- Mit lehet tenni azért, hogy a nagyon távol lakó kollégák is részt 
tudjanak venni a továbbképzéseken? Beszéljünk a továbbképzős 
gimnazistákról- kinek mi a tapasztalata. 

 
VIDEO: Több iskola rendelkezik videofelvétellel, külföldi 
oktatókkal készült felvételeit szívesen bemutatná. 

 
Összegezve 

 
A kitöltötten visszaküldött több mint száz kérdőív alapján a 

legnagyobb érdeklődést felkeltő téma dr. Kovács Géza munkássága 
elméletben és gyakorlatban (tornásszunk!) 
 

A Zenetanárok Társasága Zongora Tagozata ez évi programját 
összekapcsolja a Debrecenben megrendezésre kerülő Nemzetközi Nyári 
Zenei Üdülőtáborral. 
 
 
                                                                                         Ábrahám Mariann
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Parlando: 1998/6, 1-2 p. 
 

Nemzetközi Konferencia – Gödöllő 
1998. szeptember 1-4 

Varró Margit Szimpózium 

 
 

AAz EPTA ez évi konferenciáján egy nagy magyar muzsikus, Varró 
Margit munkásságára emlékeztünk. Az Ausztriából, Izraelből, 
Németországból, Szlovákiából és az USA-ból hozzánk érkezett előadók 
előadásaival együtt 30 referátum hangzott el, melynek több mint fele 
Varró Margit (1881-1978) életművét értékelte. A konferencia végén 
elmondhattuk: „Varró pedagógiai felfogása még ma is rendkívül 
korszerűnek bizonyul, mert az Ember nevelése áll középpontjában. A 
zenén, a zenélésen keresztül az ember erejét, képességeit és tehetségét 
fejleszti és formálja.” 

 
A PARLANDO jelenlegi számában a konferencián elhangzott 

előadásokból – a folyóirat terjedelme miatt – csak válogatást tudunk 
közreadni. Rövid tartalmi összefoglalást nyújtunk a bemutatott 
zongoraiskolákról, azok megjelenésének sorrendjében. Emellett néhány 
kiemelkedően fontos előadást szeretnénk megosztani azokkal, akik a 
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szűknek bizonyult 370 férőhelyes terem befogadóképessége miatt nem 
lehettek jelen. 
 

De nézzük, milyen érzésekkel véleményekkel és tapasztalatokkal 
távoztak vendégeink a konferencia befejeztével. 

 
* 

 
„Szeretném újra megköszönni azt a csodálatos lehetőséget, hogy 

egy ilyen lelkesítő konferencián részt vehettem. Úgy érzem, rendkívül 
sokat kaptam tőle. Külön öröm számomra, hogy alkalmam volt találkozni 
olyan sok kitűnő muzsikussal és hallgathattam előadásaikat.. 

Mary Scanlan – USA, The Grands Rapid Egyetem 
 

„Önök összehoztak tehetséges és elhivatott muzsikusokat, 
tudósokat, nevelőket és gyermek muzsikusokat. A környezet, az emberek, 
a gyönyörű zenék még most is rezonálnak bennem. Micsoda ritka 
élvezetet nyújtottak a koncertek…” 

Ludmilla Lazar – USA, Roosevelt Egyetem 
 

„Köszönöm, hogy meghívást kaptam a szimpóziumra. Óriási 
teljesítmény volt ennek megrendezése. Nagy örömöt jelentett, hogy olyan 
sok kiváló emberrel ismerkedhettem meg…” 

Betty Vergara-Pink – Németország, Freiburg, Zeneakadémia 
 

„Különösen mély benyomást gyakorolt rám az a komolyság és 
felelősségteljesség, mellyel a pszichológiai, pedagógiai és pianisztikus 
kérdéseket tárgyalták, valamint az a nagy érdeklődés, melyet a kortárs 
zene megismerése és ápolása iránt tanúsítottak. Ez a konferencia ismét 
megerősítette bennünk, zenepedagógusokban azt a felismerést, hogy 
milyen jelentős segítséget nyújt a zenével való nevelés a személyiség 
egészének fejlesztésében.” 

Maria Zgubic – Ausztria, Graz, Zeneakadémia 
 

„Fogadja legőszintébb elismerésemet a Varró Margit 
Szimpóziumhoz. Nagyon sikeresnek találtam és hálás köszönet azért, hogy 
lehetővé tette ennek a témának a realizálását. Mi, az önök vendégei 
csodáltuk a cél eléréséért tett elkötelezettségüket, azt a soha nem szűnő 
türelmet, mellyel a felmerülő problémákat megoldották, és azt, ahogyan a 
sokoldalúsággal ébren tartották az érdeklődést. A hallgatóság figyelmes 
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volt és mindenki barátságos, közlékeny. Nagyon kellemes emlékekkel 
tértem haza és beszámolok a kollégáimnak az Önök országában tapasztalt 
magas szintű tanításról. A növendékek játéka nagy hatást gyakorolt 
rám…” 

Miriam Boskovich – Izrael, Tel Aviv, Rubin Egyetem 
 

„Hazaérkezésem után beszéltem a Schott Céggel. A kiadó kész 
arra, hogy elküldje ajándékba Zongoraiskolám első kötetét a tanári 
kézikönyvvel együtt névre szólóan annak a húsz tanárnak, akik 
szeretnének vele megismerkedni…” 

Klaus Runze – Németország, Köln, Zeneakadémia 
 

A húsz tanár a küldeményt azóta megkapta! 
 

Én pedig szeretném ismételten megköszönni szponzorainknak és 
Gödöllő város valamennyi szervezésben közreműködő intézményének, 
vezetőinek, hogy a konferenciát megelőző hónapokban kiváló szervező 
munkát végeztek és ezzel lehetővé tették ennek a nagyszabású 
rendezvénynek ilyen emlékezetes és sikeres lebonyolítását. 
 

Reméljük, hogy az EPTA-HUNGARY (Európai Zongora tanárok 
Szövetsége Magyarországi Szekció) létrejöttének 10 éves évfordulóját 
2000-ben hasonló sikerrel rendezhetjük majd meg. 
 
 
 

Ábrahám Mariann 
EPTA-Hungary 
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Parlando 2000/1, 56-59 p. 

MÚLT – JELEN – JÖVŐ 

EPTA - NEMZETKÖZI KONFERENCIA 
A LFZE és a ZETA szervezésében, európai, magyar és amerikai előadók 

közreműködésével 
 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Budapest, 2000. augusztus 23-28. 

 
A konferencia védnökei:  

Göncz Árpádné és Falvai Sándor zongoraművész, a LFZE rektora 
 

Megnyitja: Dr. Hámori József miniszter 
 
 
 
 
Az ezredforduló első évében Magyarország kapta meg azt a 

megtisztelő feladatot, hogy az Európai Zongoratanárok Szövetsége 
Nemzetközi Konferenciáját megrendezhesse. Minden szakterület célja az, 
hogy összefoglalja eddigi eredményeit, megfogalmazza a jelent és friss 
gondolatokkal nyisson a jövő felé. 
 

Ez a konferencia is fórumot kíván adni minden értékes tanári 
tapasztalat számára, emellett igyekszik bemutatni az eddig számunkra 
ismeretlen új zenei könyv- és kotta-kiadványokat, lehetőséget kíván adni 
az aktív muzsikálásra, új kompozíciók bemutatására, fiatal EPTA-tagok 
találkozójára, eszmecseréjére. Arra törekszünk, hogy ez az esemény 
méltóképpen nyissa meg az új évezredet mind a magyar, mind a hozzánk 
látogató külföldi professzorok, tanárok, muzsikus kollégák számára. 
 

A konferencia a zeneakadémiával közös rendezvény és a 
továbbképzési program része. Szeretettel várjuk Önöket erre a 
rendkívülinek ígérkező eseménysorozatra. 
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PROGRAM 
 

I. Általános programok 
II. Speciális programok 

a) Akkreditált továbbképzés programja 
b) Nemzetközi és Országos Ifjúsági Zongoraversenyek első- 

díjasainak hangversenye 
c) „Négykezes maratoni” tanárok, növendékek számára 
d) Kortárs zeneszerzők nemzetközi bemutatkozása 
e) Hangversenyek 

 
I. Általános programok 

2000. augusztus 24–25–26–27–28 
Helyszín: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

 
(A programokat az iskoláknak küldött programfüzetben részletesen ismertetjük.) 

 
 
Anglia 
1. Zongoratechnika a fizikai és pszichológiai problémák megelőzésére és 
kúrálására 
2. A zongora nem „magányos” 
 
Hollandia 
3. Chopin: 24 Prelűd:  ciklus, vagy különálló darabok sorozata? 
4. Mozart zongorazenéjét előadni: igazi veszélyforrás (?) 
5. „Ifjú Zongorista Alapítvány” - az alapítvány bemutatása 
 
Németország 
6. Beethoven: Bagatellek op. 126 
 
Svédország 
7. A cluster szerepe a zongoratechnika fejlesztésében 
 
Norvégia 
8. Heiter Villa-Lobos zenéje 
 
Málta 
9. C. Camilleri - máltai zeneszerző munkássága és művei 
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Olaszország 
10. Zene a 18. századtól 
 
Portugália 
11. Portugál zongorazene, illusztrál: 3 portugál növendék 
 
Izrael 
12. „Kihívások Könyve” - a játékos mint partner 
 
Oroszország 
13. Az orosz zongoratanítás iskolájának pedagógiai hagyományai, 
illusztrál: 8 orosz növendék (7-20 évesig) 
 
Litvánia 
14. Négy- és nyolc-kezes hangverseny 
 
Lengyelország 
15. Improvizáció – cél:  kreativitás a tanításban 
 
Horvátország 
16. A professzionális négykezes játék a kezdet-kezdetétől,  
illusztrál: 3 horvát növendék 
 
Románia 
17. A zene felfogása és hibaforrások a játékban 
 
Ukrajna 
18. A szláv zongoraduó játék évszázada,  
illusztrál: 3 előadó-tanár 
 
USA 
19. Helmholz zenei akusztikája: ösztönzés a billentés és pedálozás helyes 
gyakorlatára 
20. Az amerikai zene: különböző ráhatások kaleidoszkópja 
21. A zeneszerző-zongorista: amatőr és professzionális sportember 
22. Különböző kultúrák kapcsolata a zongorista-tanár tantermében 
23. A Peninsula Zenei Fesztivál bemutatása 
 
Kanada 
24. Különböző nemzeti befolyások a kanadai zeneszerzők zongoraduóiban 
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Magyarország 
25. A négykezes játék nehézségei 
26. „Egyidős vagyok az évszázaddal” - Máthé Miklósnéra emlékezünk 
 
 
 

LISZT-program 
 

27. Harmonies poétiques et religieuses - korai változat: tíz teljesen 
ismeretlen mű bemutatása, Hollandia 
28. Liszt, a tanár, Magyarország 
29. Technikai Tanulmányok I., II., III. kötet: Magyarország: illusztrálnak 
szakiskolás és főiskolás növendékek 
30. Liszt és Chopin kapcsolata, Magyarország: illusztráció Gács Anikó 
zongoraművész 
 
 
 

BARTÓK-program 
 
31. Mikrokozmosz; Magyarország: illusztrálnak alapfokú zeneiskolában 
tanuló növendékek 
32. Bartók és Kodály műveinek népzenei forrásai, a dallamok mai élete, 
Magyarország: illusztráció Pál István, 81 éves pásztor 
33. Szlovákiai népzenekutatás, Szlovákia: illusztráció Sándor Péter, 
Faberova Dominika, ( Pozsony) 
34. Romániai népzenekutatás, Románia: illusztráció Facsar Zsombor 
(Nagyvárad) 
35. „14 Bagatell”: koncertszerű előadás, Belgium 
36. „10 könnyű zongoradarab” pedagógiai jelentősége, Anglia 
36/a Bartók és Grieg, Norvégia 
 
A továbbképzés tolmácsolására bőséges időt biztosítunk, és az egész 
programot videóra vesszük. Ha megfelelő anyagi támogatást kapunk, a 
konferencia valamennyi eseményét rögzítjük videon. 
 
 

 
* 
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II.  Speciális programok 
 

             AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS PROGRAMJA 
 

Alternatív pedagógiai módszerek 
helyszín: Régi Zeneakadémia 

 
augusztus 23. 
 
11.00 - 12.30 
Willems módszer 
Előadó: Maria Zgubic - Graz, Universität für Musik 
Előadásának címe: Willems nevelési módszerének alapelvei a 
zongoratanításban 
 
12.30 - 13.00 
Lord Menuhin pedagógiai koncepciója - A zongoratanítás speciális 
szerepe a köznevelésben 
Előadó: Gál Andrea - Martonvásár 
 
12.00 - 12.30 
Carola Grindea - az EPTA alapítónőjének témája: Jó zongoratechnika a 
fizikai és pszichikai problémák megelőzésére. Bemutatkozás és 
beszélgetés tanárokkal 

* 
 

Az EPTA Konferencia megnyitása a Zeneakadémia nagytermében. 
A megnyitó után fogadás, melyre minden magyar résztvevő hivatalos. 

 
augusztus 24. 
 
9.00 - 10.30 
Dalcroze módszer 
Előadó: Tereza Roston-Esztényi - Varsó, Zeneakadémia 
Előadás címe: A Dalcroze módszer zongorista nevelésben betöltött 
speciális szerepe 
 
11.00 - 12.30 
Sztaniszlavszkij módszer 
Előadó: Elizabeth Eschwe - Wien, Conservatorium für Musik 
Staniszlavszkij módszer a zongoratanításban - lehet-e intuíciót tanítani? 
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augusztus 25. 
 
9.30 - 11.30 
bemutatkozik a Marimba Magic Group - Sarah Tenney, USA 
 
11.30 - 13.00 
Orff módszer 
Előadó: Prof. Wolfgang Hartmann - Wien, Universität für Musik 
 

* 
 
augusztus 26. 
 
9.00 - 9.30 
Yamaha módszere 
Előadó: Sonoko Kase komponista, tanár, pedagógiai művek szerzője, 
Stockholm 
 
09.30 - 11.00 
Suzuki módszer 
Előadó: a British SUZUKI Institute képviselője - Hertfordshire, Anglia 
 
 

* 
 
11.30 - 13.00 
Kodály módszer 
Előadók: Magyar szakemberek 
Gillian Scottova Earl - a British Kodály Society elnöke 
Héjas Zsuzsa: Kodály és Kurtág 
Vezeti: Puskásné Ispán Franciska, a LFZE Tanulmányi osztály vezetője 
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Kurzusok 
Helyszín: Zeneakadémia, Liszt Ferenc tér 8 

 
Improvizáció-oktatásban való aktív vagy passzív részvétel. 

 
1. Sam Holland - zeneszerző, zongoraművész, professzor - 
Texas, Meadows School of Arts, tanít 24-én 15.30 - 18.30 
2. Gonda János zeneszerző, zongoraművész, professzor - 
Budapest, tanít 25-én 14.30 - 18.30 
3. Hajdu András - zeneszerző, zongoraművész - Jerusalem, 
tanít 26-án 14.30 - 18.30 
4. Esztényi Szabolcs - zeneszerző, zongoraművész, professzor 
- Varsó, tanít 27-én egész nap 

 
Zongora mesterkurzusok 

 
Passzív hallgatókat szívesen látunk. 
 
1. Rév Lívia Chopint és Schubertet tanít alapfokon tanuló növendékeknek. 
A továbbképzésre jelentkezettek növendéket hozhatnak, előre jelentkezés 
szerint 24-én 15.30 - 18.30  között 
 
2. Marcel Baudet zongoraművész, professzor. 
Amszterdam Konzervatórium tanára, 27-én 14.30 - 18.30  között 
 
3. Einar Steen-Nokleberg zongoraművész professzor, Grieg 
zongoraművei, Norvég Állami Akadémia - Oslo, 26-án 14.30 - 18.30  
között 
 
4. Klaus Runze zongoraiskolájával kapcsolatos tapasztalatok megosztása, 
vezeti: dr. Gallay Istvánné, a kaposvári LFZ tanára 27-én 10.30 - 13.30  
között 
 
5. Carola Grindea előre bejelentkezés után fogad bárkit, aki fizikai 
problémákkal kapcsolatban konzultálni szeretne, 27-én 10.30 - 13.30 
között 
 

A programot összeállította: 
 Ábrahám Mariann 

 az EPTA-Hungary elnöke 
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Parlando: 2001/1-2, 2-3 p. 
 

NEMZETKÖZI KONFERENCIA - BUDAPEST 
2000. augusztus 23-28. 

 
 

Az elmúlt évben az Európai Zongoratanárok Szövetsége - 
European Piano Teachers Association - 22.-ik Nemzetközi Konferenciáját 
Magyarországon tartotta. A konferencia szervezését a Zenetanárok 
Társasága és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közösen vállalta. 
 

Ez az esemény - mely egyben a nemzetközi szervezetben való 
részvételünk 10 éves évfordulójának ünneplése is volt - nem csak magyar, 
hanem külföldi zenei körökben is rendkívülinek nevezhető érdeklődést 
váltott ki. A magyar zenekultúra híre és a Liszt Ferenc Zeneakadémia 
megismerésének vágya több mint 250 muzsikust vonzott fővárosunkba. 
Képviseltette magát az EPTA 38 európai tagállamának mintegy 98 %-a, 
de nagy létszámmal jelen voltak az USA-ból, Japánból, Kanadából is. 
Több mint 25 ország képviseletében adtak elő mintegy kilencvenen: 
intézmények vezető professzorai, alap- és középfokon tanító tanárok, 
valamint növendékek. A magyar résztvevőkkel együtt a hallgatóság 
megtöltötte a Zeneakadémia kistermét. Igazi nemzetközi zenei 
programkínálat tette lehetővé az érdeklődők számára az ismeretszerzést, a 
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szakmai feltöltődést. Az, hogy a magyar zene, a magyar zenei élet 
vonzáskörébe ennyien bekerültek, mutatja, hogy hazánk e tekintetben a 
külföld szemében milyen magas pozíciót foglal el. 
 

A tematika a zongoratanítás kereteit messze túlnőtte. 
Sokoldalúsága arra késztette a Zeneakadémia továbbképzési programjának 
szervezőit, hogy a rendezvény egy része bekerüljön az Akadémia 
akkreditált továbbképzésének keretébe. A továbbképzésnek több mint 100 
részvevője volt. Legfőbb célkitűzése az volt, hogy a zenetanítás 
hangszertől független általános lélektani és esztétikai alapjainak 
ismeretkörét kiszélesítse, és tájékoztató betekintést adjon azokba a 
zenepedagógiai módszerekbe, eszmékbe, melyekre külföldi kollégáink 
tanári működésüket építik. A zenével való embernevelésnek különféle 
útjait tárták fel ezek az előadások, és a gyakorlatban is igyekeztek ezt 
bemutatni. Megérezhettük, hogy ez a sokrétűség fontos megközelítésmód 
ahhoz, hogy a zenét, mint lényünk, és mint emberré formálódásunk egyik 
legfontosabb eszközét hatékonyan tudjuk felhasználni a pedagógia 
érdekében. 
 

A témákban komoly és alapos eligazítást kaphattunk, mert akik 
eljöttek ide (Willems, Stanislawski, Dalcroze, Orff módszerek 
képviseletében, Marimba Magic csoport az USA-ból, Suzuki, Yamaha, 
Kodály módszer Angliából, Yehudi Menuhin eszméi és a sokféle 
improvizációs technika) témájuk igazságát az adott időkereten belül 
megpróbálták teljes mélységben és nagy felkészültséggel bizonyítani. 
Versenyjellegű környezetben élünk, minden eszközt meg kell ragadnunk a 
zenetanítás elengedhetetlen fontosságát hirdető érveink bizonyítására. 
 

Bátorítani és megnyitni a belső energiákat, hogy kapcsolatot 
tudjunk kiépíteni minden növendék felé, ez volt a cél most is. A tanár 
személye, szakmai minősége, tudása rendkívül döntő, ő teszi élővé és 
működőképessé az elveket és mindazt, amit a tantervek, az iskolai háttér a 
szervezettségével biztosítani tud. 
 

Meggyőződésünk, hogy a jó és eredményes tanítás a növendékek 
fejlődése érdekében ötvözi ezeket a módszereket és úgy olvasztja össze, 
hogy az sajátos és gazdag arculatot ad művelőjének. „Pávatáncot járok a 
növendék körül” - így fogalmazott Máthé Miklósné, Klári néni, amikor 
megkérdeztem tőle, miben áll tanításának lényege, titka. A hallottak is 
hozzásegíthetnek ahhoz, hogy követni tudjuk példáját. 
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Hogy a további elmélyedésre és átgondolásra lehetőség nyíljék, a 

PARLANDO 2001/1-2. és 3. száma nemcsak a zongoristák, hanem minden 
zenetanár számára megismerhetővé kívánja tenni a különböző és általános 
zenetanítási módszereket, remélve, hogy a tanári munkába ily módon 
jobban beépíthetővé válnak majd. Emellett hozzáférhetővé kívánja tenni a 
zongoristák számára azokat az új ismeretet nyújtó, rendkívül érdekes 
előadásokat is, amelyeket az idő megosztottsága és a nyelvi nehézségek 
miatt nem állt mindenkinek módjában figyelemmel kísérni. 

 
Ábrahám Mariann 

 
 
Parlando: 2001/1-2, 68-69 p. 

 
EPTA KONFERENCIA AZ INTERNETEN 

 
Beszélgetés Zoltner Rudolffal, 

a Fellegi Zongoraszalon ügyvezető igazgatójával 
 

Ábrahám Mariann: Szeretném köszönetemet kifejezni azért, hogy 
az EPTA konferencia sikerét - azzal, hogy az egész programot minden 
ellenszolgáltatás nélkül megjelentette az Interneten - Ön is elősegítette. Ön 
üzletember, hogy lehet ennyire nagylelkű, hogy minden hasznos érdek 
nélkül így segíti a magyar zenésztársadalmat? Kérem, mondja el nekünk, 
mi cél vezeti? 
 

Zoltner Rudolf: Én is gyakran felteszek magamnak ehhez hasonló 
kérdéseket. Van egy 16 hónapos kisfiam és sokszor a családtól veszem el 
az időt. Úgy érzem azonban, hogy elsősorban nem üzletember vagyok, 
mert ha az lennék, az idő értékét pénzben mérném. Úgy gondolom, ha 
megpróbálok azokon segíteni, akik érzésem szerint megérdemlik, jót 
teszek. Én a művészetet nagyon nagyra értékelem. A művészi érzék 
született ajándéka annak, aki rendelkezik vele. És ajándék nekünk, 
embereknek is. Ha már valakinek ez az adomány megadatott, akkor ne 
nyomjuk el, hanem próbáljuk fejleszteni. Sajnos azonban ezek az értékek, 
mint például a klasszikus zene, manapság nincsenek eléggé megbecsülve. 
Sokszor veszek részt hangszerkiállításokon, statisztikákat ismerek, 
producerekkel beszélgetek és látom, hogy a nagy cégek, amelyeknek van 
lehetőségük egy-két dolog támogatására, nem támogatják a klasszikus 
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műfajt. Olyan embereket, csoportokat választanak ki, akik aztán 
reklámozzák őket. Ez azonban nem az értékek alapján történik! Azt nézik 
inkább, ki tud nekik nagyobb profitot hozni. Itt nem csak a 
hangszergyártókra gondolok, hanem egyéb termékek gyártóira is. Amikor 
én zongorajátékot hallok, megnyugszom, elfelejtem a hétköznapi 
problémákat, más szférába kerülök. Nagyon sok emberre ugyanilyen 
hatással van a zene. Így, azt hiszem, segítségemmel értékeket tudunk 
közvetíteni. Fiatalokat nevelünk, átadunk egy gyönyörű tudást, ami 
nyugalmat és békét tud hozni. Ez többet ér a pénznél, és boldogság, hogy 
én is tudok valamit tenni, ami az erőmből és a lehetőségeimből futja. Mert 
meggyőződésem, hogy ez a született adomány, ez a szikra több mint ez az 
egész anyagi világ. Ápolni és fenntartani kell. 
 

Á. M.: Mindezt teszi úgy, hogy a Fellegi Zongoraszalonnak és a 
Roland cég Országos Bemutató termének ügyvezető igazgatója… 
 

Z. R.: Én tulajdonképpen - úttörőként - a többi kollégának és a 
kereskedelemnek is szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy néha 
tekintsünk ki az anyagiak szűk gyűrűjéből. Nekünk elég kiterjedt 
kapcsolatrendszerünk, szakértelmünk és technikai hátterünk van, és ha a 
szabadidőnkből feláldozunk néha egy órányit ennek a közös célnak az 
érdekében, nagyon sokat tudunk segíteni. Én ezt az attitűdöt szeretném 
felmutatni, közvetíteni. Szeretném rábírni az embereket, hogyha úgy érzik, 
hogy partnerek tudnak lenni ebben, akkor kapcsolódjanak az ügyhöz. 
Hangsúlyozni kívánom azonban, helytelen lenne abból kiindulni, hogy én, 
mint a Fellegi Zongoraszalon ügyvezetője ezt megtehetem, hiszen van 
anyagi fedezetem rá. Nem így van. Mindenki tudja, hogy ma a hangszer-
kereskedelem nem a legerősebb kereskedelmi ágazat. A mai piacon 
nagyon nehéz hangszereket venni-eladni, hiszen kevesebben zongoráznak. 
Ugyanolyan gondjaink vannak, mint minden cégnek. Ezt azonban nem 
akarom hangsúlyozni, előtérbe helyezni. Arról van szó, hogy ha marad 
valami szabadidőm, azt ilyen célok érdekében próbálom meg felhasználni, 
hasznosítani. Meg kell néznünk, mennyire fontos az ügy és mibe kerül 
anyagilag az ilyen támogatás. Nagyon sok cég partikra, rendezvényekre, 
reprezentációra elkölt egy csomó pénzt. Én nem ezt teszem, hanem ebből 
a keretből próbálok létrehozni valami társadalmilag hasznosat. Én, mint 
kereskedő tudom, hogy ezekből a felesleges reprezentációkból el lehet 
venni valamennyi összeget. 
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Á. M.: Hogy tudja ezt a segítséget a gyakorlatban megvalósítani? 
 

Z. R.: Egy nagy és a hangszerbarátok számára igen értékes 
projekten dolgozom jelenleg. Célom, hogy az Internet lehetőségeinek 
kihasználásával létrehozzak egy zenei portált, melynek címe 
www.musichello.com. Mint említettem, ez a hangszerbarátoknak készül, 
és itt működik majd Kelet-Európa első Internet hangszer áruháza egy 
széleskörű háttéranyaggal és keresővel, ahol a zongoratanártól a 
szájharmonika javítóig mindent megtalálunk majd. A felhasználók egy 
irodát is kapnak, melyben, a témában az általuk összeállított 
hírcsomagokat is olvashatják, vagy információt kaphatnak egy éppen 
meghirdetett zenei állásról, lebonyolíthatják levelezéseiket, stb. A többi 
legyen meglepetés. Olyan lesz ez, mintha mi, hangszerbarátok belépnénk 
egy nagy épületbe, ahol a témával kapcsolatban mindent megtalálunk. A 
zeneiskolák, a zenei oktatással foglalkozó intézmények, a 
„művészjelöltek” és tanáraik ingyenes regisztrációt és teljes hozzáférést 
kapnak az egyébként nem ingyenes adatokhoz, lehetőségekhez is. Ez nem 
más, mint egy „eszmei alapítvány”, amely a magyar zenei oktatást - 
tanáraival és kiemelkedő diákjaival együtt - támogatja. Létrehozunk egy 
olyan információ-halmazt, amely egy fejlődési folyamatnak a tükörképe, 
vagyis elengedhetetlen része, működésének alappillére és aktualizálja a 
magyar zenei társadalom számára a híreket. Elmondanám, hogy az EPTA 
konferencia hajókirándulása alatt beszélgettem amerikaiakkal és még ők is 
rendkívül örültek annak az információs lehetőségnek, amelyet az az 
Internetes portál ismeretanyagával számukra jelenthet majd. Én minden 
zenészt arra kérek már most, és a jövőben is, küldje el nekünk fontos és 
közérdekű információit, azt is, amit közölni akar, azt is, amiről tudni 
szeretne, hogy ezt a csatornát a lehető legjobban ki tudjuk alakítani. Cím: 
Fellegi Zongoraszalon, Budapest, 1137 Radnóti Miklós u. 9. Telefon: 239-
9756, fax: 239-9755, e-mail: rudolf@mail.datanet.hu 
 

Á. M.: A jövőben az EPTA-nak milyen módon lehet fóruma ez az 
Internetes hálózat? 
 

Z. R.: Maximálisan. 
 

Á. M.: Valamennyi zongorista Kolléga nevében előre is köszönjük. 
Megpróbáljuk majd megtanulni, hogyan éljünk hasznosan a felkínált 
lehetőséggel. 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 2003/1, 2-3 p. 
 
 

EPTA NEMZETKÖZI KONFERENCIA - BÉKÉS 
 
 
A Zenetanárok Társasága - ZETA - zongora tagozata 11. alkalommal 
2002. június 21-23. között Békésen, a Békés-tarhosi Zenei Napok 
keretén belül rendezte meg kétévenként ismétlődő országos összejövetelét. 
A konferencia ez által része volt egy nagymultú, hagyományokkal 
rendelkező rendezvény sorozatnak, melyet Békés városa már 1976 óta, 
vagyis 26 éve rendszeresen szervez nyaranta - három héten át - zenei 
táborok, továbbképzések, hangversenyek, kiállítások számára. 
 

Pataki István, Békés város polgármestere „Körös vidéke kulturális 
ünnepének” nevezte ezt a három hetet, melynek keretén belül az évek 
folyamán Kossuth díjas, Liszt díjas zenei kiválóságok is rendszeresen 
belekapcsolódtak a rendezvénysorozat kurzusainak, programjainak 
vezetésébe. 
 

A város költségvetésének szerves része e kulturális 
rendezvénysorozat létrehozása, mely nemcsak állami szponzori segítséget 
élvez, hanem a színvonal biztosításához hiányzó összeget a város megértő 
vállalkozói közül is jónéhányan, kisebb-nagyobb összegekkel támogatják. 
Így jelentősen hozzájárulnak a rendezvény gazdag programú 
lebonyolításához. 
 

Ilyen előzményekkel fémjelzett körülmények közé fogadta be 
Békés városa az Európai Zongoratanárok Szövetsége (EPTA) múlt évi 
konferenciáját, melyben tanárok, diákok számára szakmailag fontos 
fórumot, „az Országos Szakközépiskolai Zongoraversenyek 21 éves 
vonulatának méltó folytatását látta”. Egy ilyen szerteágazó programú, 
többhetes rendezvénysorozat bizonyára egy éves előkészítő munkát is 
igényel, mely munkának zenei-szakmai részét két elhivatott és 
fáradhatatlan muzsikus, Fejes Antal, a Békési Zeneiskola igazgatója és 
felesége F. Pálfy Zsuzsa tanárnő szervező és aktívan működő irányítása 
alatt végezték. 
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„Nagyon büszke vagyok arra, hogy az EPTA a zenei napok 
rendezvényeként Békésen tartja konferenciáját, ami jelzi: a Békés-tarhosi 
Zenei Napok híre túljutott a város, a megye, az ország határain” - 
nyilatkozta a Békés Megyei Hírlapnak Fejes Zsuzsa tanárnő. 
 

Az EPTA Konferencia nyitotta meg a rendezvénysorozatot. A 
zeneiskola valamennyi termében reggel 7-től este 11-ig zene szólt, a 
hangversenyteremben zajló előadások alatt különböző tantermekben 
négyen-öten tartották mesterkurzusukat. Rév Lívia zongoraművész 
(Franciaország), Elisabeth Eschwé zongoraművész (Ausztria), Lotte Jekéli 
zongoraművész (Németország), Csalog Gábor zongoraművész 
(Magyarország) Barta Mihály hegedűművész (USA)-ból korlátlanul álltak 
a növendékek rendelkezésére, melyet ők a fiatalságra jellemző lendülettel 
a nap minden órájában örömmel ki is használtak. Népvándorlás volt a 
termek között, mindenki minden növendéket többször is meghallgatott. A 
hangversenyek műsorának összeállítása kuriózumként hatott. 
Felejthetetlen Rév Lívia Chopin műveiből összeállított pazar és virtuóz 
műsora (noktürnök, impromptük, etűdök). Megtudtuk, hogy a tavalyi 
évben a londoni BBC keretén belül nemzetközi zsűri - az előadók nevének 
ismerete nélkül - 20 előadásban hallgatta meg Chopin: Nocturnök című 
sorozatának felvételeit. Az első díjat - az Arany lemezt - Rév Lívia 
zongoraművész Hyperion-nál 1988 szeptemberében felvett felvétele nyerte 
el! A két lemezből álló felvétel sajnos Magyarországon nem kapható. 
Megrendelhetné a Rózsavölgyi cég. Külföldön már kétszer is piacra 
dobták, 1990-ben és 1998-ban. 
 

Ritkaságként hallhattuk Clara Schumann zongoradarabjait, 
melyeket dramaturgiai felépítésben kereteztek be R. Schumann és Brahms 
kompozíciói, Elisabeth Eschwé előadásában. Beethoven két utolsó 
zongoraszonáta opuszát (op. 109., 111.) játszotta Lotte Jekéli, melyeknek 
elemzését magyar nyelven is kézbe kapták a hallgatók külön elhangzott 
előadása keretén belül. Csalog Gábor és növendékei rögtönzött Kurtág 
műsora különleges élményt nyújtott a kompozíciók széles dimenziójú 
tartalmi és hangzásvilágának felvillantásával. Meg kell említenünk a 
kurzuson szereplő valamennyi növendék hangversenyműsorát, melyek 
frissítő színfoltként, a nap minden szakaszában egy-egy órára 
felhangzottak. Ismét bebizonyosodott, hogy a zene hangszerenkénti 
szétválasztására nincs szükség. Jó volt hallani a hegedűsöket, a hegedűs 
kamaramuzsikát, mely egyértelművé tette, hogy a zenei tehetség hatóereje 
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csak a különféle hangszerek technikája elsajátításának nehézségeit kell 
legyőzze, lényegi megnyilvánulásában azonban ugyan az. 
 

Hogy az együtt töltött idő minden pillanata tartalmas legyen, 
külföldi és hazai versenyek, kurzusok videofelvételeinek megtekintésével 
kezdtük a napot. 
 

Szakmai-baráti eszmecserékre három napon át korlátlanul 
rendelkezésünkre állt a békési zeneiskola patinás épületének valamennyi 
tanterme, felhangolt zongoráival, meleg vendégszeretetével, kávéval, 
szendviccsel, a hangversenyek utáni esténkénti fogadásokkal. Ezekben a 
napokban mi voltunk ott a legfontosabbak. A város polgármesterének, 
Pataki István úrnak, Igazgató úrnak és feleségének - aki a zongorista 
program titkári teendőjét is magára vállalta - a konferencia valamennyi 
résztvevője nevében e helyütt szeretném ismételten megköszönni, hogy 
programunk lebonyolításának gördülékenységét kitüntetett figyelemmel 
kísérték, ott tartózkodásunkat gazdag vendéglátásukkal nap mint nap 
nemcsak kellemessé, hanem otthonossá is tették. 
 

Az EPTA Konferencia létrejöttét a Zenetanárok Társaságának az 
NKA-tól pályázaton elnyert támogatása (270.000 Ft.), a Varró Margit 
Alapítvány hozzájárulása (100.000 Ft), Békés Város Polgármesteri 
Hivatalának támogatása (100.000 Ft.), békési vállalkozók szponzori 
támogatása (155.000 Ft), a 8-10-12.000 Ft-os szállást, étkezést, gyakorlási 
lehetőséget magába foglaló jelentkezési díjak, valamint az egész 
háttérapparátus térítésmentes működése tette lehetővé. A magyar 
résztvevők mellett jelen voltak albán, koreai, angol származású 
Magyarországon tanuló diákok, bolgár zeneakadémiai hallgatók, magyar, 
szlovák zenetanár kollégák, magyar, osztrák, német és amerikai 
professzorok. 
 

Ilyen szakmai és emberi kerekek között hangzottak el azok a 
kitűnő előadások, melyekből a PARLANDO jelenlegi számában közlünk 
néhányat az ország zenetanárai számára. 

 
Ábrahám Mariann 

az EPTA-Hungary elnöke 
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Parlando: 2003/1, 10-11 p. 
 

Szövetség a középfokú művészetoktatásért 
 

Ábrahám Mariann interjúja Szabó Tiborral, 
a Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) újonnan 

megválasztott elnökével 
 

- Tisztelt Elnök Úr, kérjük, néhány gondolattal tájékoztassa a 
PARLANDO olvasóit arról, hogy milyen intézmények tartoznak elnöki 
irányításának hatáskörébe? 
 

- A Szövetség egyesíti a zenei szakközépiskolák mellett a 
táncművészeti és az ipar- és képzőművészeti szakközépiskolákat. Jelenleg 
47 iskola a tagja. Több helyen ez az egyesülés már az iskolák szintjén 
amúgy is megtörtént, hiszen például Pécsett, Nyíregyházán és másutt 
komplex művészeti szakközépiskolák működnek. Az ugyancsak komplex 
Szövetség elnökségére a megbízatás 3 évig tart. 
 

A Szövetségnek három alelnöke is van: Uhrik Dóra a 
táncművészeti, Lenkey Csaba a zeneművészeti, Lőrincz Győző pedig az 
ipar- és képzőművészeti szakágakat képviseli. 
 

A szövetség első elnöke Záborszky Kálmán, a budapesti Szent 
István Király Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója 
volt. Tőkés Tünde titkár asszonnyal együtt kiváló munkát végeztek az 
elmúlt három évben. Beindították a szövetségnek, mint szervezetnek a 
működését. Megszervezték a Művészeti Szakközépiskolák I. Országos 
Fesztiválját és kiadták a művészeti szakközépiskolák adatait tartalmazó 
Középfokú Művészeti Iskolák enciklopédiáját, amely összefoglalóan 
kívánja bemutatni a magyar középfokú oktatásnak ezt a különleges 
ágazatát. 
 

A szövetség felsőbb kapcsolata is kiváló: Dr. Szűcsné Hobaj 
Tünde főtanácsos asszony személyében hozzáértő, rendkívül ügyszeretően 
és hatékonyan működő referensünk van az Oktatási Minisztérium tanügy-
igazgatási főosztályán. 
 

Korábban igen jók és eredményesek voltak kapcsolataink a 
minisztérium szakképzést irányító szerveivel is. Ez a kapcsolat 2002-ben 
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megszakadt. Az új vezetés elsőrendű feladatának tekinti a szakképzési 
szervekkel a kapcsolatok újra építését. 
 

- Miben állt a lényeges, változtatásra szoruló különbség a 
művészeti-szakmai középiskolák és az általános gimnáziumok között? 
 

- A különbség mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy a 
középfokú iskoláknak a művészetoktatás mellett ma már színvonalas és 
eredményes, középiskolai érettségivel befejeződő közismereti képzést is 
kell nyújtani. Ez annál inkább így van, minél jobban közelítünk az Európai 
Unió oktatási rendszeréhez. Tanulmányoznunk kell az uniós példákat, 
hogy ha esetleg a jövőben változtatnunk kell, tudjuk, mik azok a 
pozitívumok, amiket átvehetünk, és mik azok az eredmények és erények, 
amelyekhez foggal-körömmel ragaszkodnunk kell. Külföldi 
tapasztalatszerző útjaim során magam is láttam jó példákat, de hál’ 
istennek igazgató kollégáim is rendkívül tájékozottak. Nagy és fontos 
munka lesz a szövetség iskolái számára közös taktika és stratégia 
kialakítása. 
 

- Milyen kapcsolata van ennek a szervezetnek az alapfokú képzést 
nyújtó iskolákat összefogó Zeneiskolák Szövetségével? 
 

- A zeneiskolákkal és a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák 
Szövetségével a legjobb kapcsolatokra törekszünk, hiszen a 
zeneiskolákban folyó munka a középfokú iskolák oktatásának alapját 
képezi. Szervezeti kapcsolataink is vannak, hiszen nem egy tagiskolánk 
zeneiskola és zeneművészeti szakközépiskola egyben (pl. Budapesten a 
Szent István Király és a Weiner Leó „konzi”, vagy Békéscsabán, 
Székesfehérvárott az ottani szakközépiskola és zeneiskola). Az elmúlt 
években néha nem a legjobb  viszony volt a két szervezet, illetve a két 
iskolatípus között. Most, hogy Ember Csaba, a balassagyarmati 
Rózsavölgyi Márk Zeneiskola igazgatója lett a Zeneiskolák Szövetségének 
a vezetője, azt remélem, hogy igen jó emberi és szakmai kapcsolatokat 
tudunk majd építeni a két szervezet között. 
 

- Az alapfokú képzést biztosító iskolák szempontjából az a 
legelőnyösebb, ha számuk emelkedik. De ugyanígy van ez a középfokon 
képző intézmények esetében is? 
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- Vannak olyan vélemények, hogy hazánkban túl sok a 
zeneművészeti szakközépiskola. Én e kérdésben nem nyilvánítok 
véleményt, nekem minden iskola fontos és kedves. Az iskolaalapítás és 
megszüntetés joga a demokratikus Magyarországon az önkormányzatoké 
és más iskolafenntartóké. Ha ők úgy ítélik meg, hogy abban a városban 
szükség van ilyen iskolára és biztosítani tudják az iskola működéséhez 
szükséges szakmai és pénzügyi feltételeket, akkor miért ne működhetne 
akárhány ilyen iskola? Hál’ istennek, ma már nincs egy-párti pártközpont, 
ahol valaki jó-rossz direktívákat adhatna az országnak. Az adott közösség 
(város, község, megye, stb.) gondja és felelőssége, hogy megszabja és 
megvalósítsa, amire szüksége van. 
 

- Tudom, kényes a kérdés, mégis felteszem: lehet-e különbséget 
tenni az egyre növekvő számú szakközépiskola szakmai nívója között? 
 

- Én természetesen a saját iskolámat, a budapesti Bartók Béla 
Szakközépiskolát tartom a legjobb iskolának. Ezt az elfogultságot nem is 
szégyellem, hiszen mint ennek az iskolának az igazgatója már több mint 
20 éve, aligha mondhatnék mást. De vannak e rangnak ténybeli alapjai is. 
Bizonyítják ezt a rangot a középfokú zenei versenyeken elért időnként 
valóban fantasztikus szakmai eredmények (békéstarhosi zongoraverseny, 
győri klarinétverseny, pécsi kürtverseny, stb.). Igen jók a felvételi 
statisztikáink. Végzett növendékeink csaknem 100%-a bekerül valamilyen 
felsőoktatási intézménybe, többnyire a Zeneakadémiára és a budapesti 
Tanárképzőbe. De tanulnak felsőfokon volt növendékeink Pécsett, 
Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Győrben, Grazban, Bécsben, 
Salzburgban, Milánóban, Londonban, New Yorkban (Julliard School), és 
még ki tudja, hány külföldi főiskolán is. 
 

- Jó lenne egységesíteni a felsőoktatási intézményekbe felvételizni 
szándékozókra váró követelmények színvonalát. Úgy gondolom, ezáltal a 
budapestivel azonos rangot adhatnának a vidéki városokban működő 
főiskolák, egyetemek is, vonzáskörzetük növekedhetne. 
 

- A felsőoktatásban aligha lehet az ún. felvételi anyagot 
egységesíteni, hiszen az egyes egyetemek, főiskolák is önállóak. A fent 
felsorolt bel- és külföldi főiskolákhoz külön-külön sem lehet 
alkalmazkodni. Mi sem alkalmazkodunk a hozzánk felvételiző korai, 
kínai, japán, stb. növendékekhez, hanem inkább azt döntjük el, látunk-e 
elég tehetséget és esélyt arra, hogy iskolánkban eredményes munkát 
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végezhetnek. Persze, van valamelyes országos koordináció, de ha egy 
tanári karnak egy felvételiző megtetszik, azt előbb-utóbb úgyis fel fogja 
venni. 
 

Köszönöm a beszélgetést. 
 
 
 
Parlando: 2003/1, 49-50 p. 
 

NEMZETKÖZI VERSENYEK DÍJNYERTES 
FIATAL ZONGORISTÁI 

 
2002 októberében negyedik alkalommal rendezték meg a 

lengyelországi Lódz-ban Alexander TANSMAN (1897-1986) lengyel 
származású francia zeneszerző, karnagy és zongoraművész nevéről 
elnevezett zenei versenyt, melynek a Zenei Egyéniségek Nemzetközi 
Versenye elnevezést adták. A versenyt nem csak zongoristák, hanem 
klarinétosok, hegedűsök, csellisták és gitárosok számára is meghirdették. 
 

24 országból 82 
fiatal muzsikus vett részt az 
első fordulóban, melynek 
válogatójára nem kellett 
személyesen megjelenni. A 
kiválasztás videofelvételről 
történt. A döntő anyagából 
kellett beküldeni a felvételt. 
 

A második fordu-
lóban 26 résztvevő játszott, 
14 ország képviseletében. 
 

A zsűri elnöke Edward Pallasz, a Varsói Kamara Opera igazgatója 
volt. Tagjai között zongoraművész, csellóművész, gitárművész, 
klarinétművész és karmester szerepelt. A GRANDPRIX-t a verseny 
nagydíját Balog József, a budapesti LFZE növendéke nyerte el. 
Ugyancsak ő kapta a legjobban előadott Tansman műért járó különdíjat is, 
mely díjjal együtt jár egy hangverseny a lodzi Artur Rubinstein 
szimfonikus zenekarral.   Gratulálunk! 
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2002 novemberében hetedik alkalommal rendezték meg az USA-
ban a két évenként ismétlődő Los Angeles Nemzetközi Versenyt fiatal 
zongoristák és énekesek számára. Ez az egyetlen verseny Amerikában, 
melynek műsorában kizárólag Liszt zongoraművei és dalai hangozhattak 
el. A verseny kiírása a szokásostól eltér. Különböző kategóriákban 
indulhatnak a versenyzők - akár három-négyben is - mindenki a tudásának 
megfelelőt választhatja. Az életkor szerinti kategóriák felosztása a 
következő volt: 
 
I. - 12 éves korig bezárólag (8 versenyző) 
(E korosztály első díját egy 9 éves kínai kislány, Seraph Lin nyerte Liszt: 
La Campanella című etűdjének bámulatosan könnyed és virtuóz 
előadásával.) 
II. 13-14 évesek (17 versenyző) 
III. 15-16 évesek (22 versenyző) 
IV. 17-20 évesek (21 versenyző) 
V. 21-35 évesek (19 versenyző). 
 
További kategóriák: 

• a leghosszabb művek (15 versenyző), 
• zenekari művek (6 versenyző), 
• valamint egy teljes koncert műsor (15 versenyző) előadása volt 

Liszt művekből. 
 

A versenyen természetesen főként Liszt virtuóz művei hangzottak el, 
így 

• a Paganini etűdökből a 3., 4., 5., 6., 
• a Transzcendens etűdökből a 4.,8.,9.,10., 11., 
• a Hangverseny etűdökből mindegyik, 
• a Rapszódiákból a 2., 6., 10., ll., 12., 14., 
• Spanyol rapszódia, 
• Parafrázisok (Don Juan, Rigoletto), Tarantella, Funerailles, 

Benediction, BACH, Legendák, stb., valamennyi mű több 
előadásban is. 

 
Az énekesekkel együtt a versenynek 129 résztvevője volt (melynek 

nagy része kínai származású) és rendkívül magas technikai színvonalon 
adták elő műsorukat. 
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A versenyt 1990-ben alapították a 
budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum és 
Kutatóközpont igazgatónőjének, 
Eckhardt Máriának javaslatára, majd két 
kiváló és fáradhatatlan muzsikus, a 
magyar származású Neszlényi Judit és az 
amerikai Geraldine Keeling 
zongoraművészek minden képzeletet 
felülmúló hite, szervező ereje hozta létre 
és tartja életben. Állami támogatást a 
verseny nem élvez, magánszemélyek, 
Liszt művészetének elkötelezett hódolói, 
Amerikában élő magyarok szponzori 
segítsége teszi lehetővé, hogy ez a 
verseny anyagi szempontból támogatást 

kapott, él, sőt látogatottsága egyre nagyobb. Szívügyüknek tekintik az 
általuk szervezett jótékonysági koncerteknek megfelelően a magyarországi 
Liszt Emlékmúzeum és Kutatóközpont, a Magyar Liszt Társaság 
rendszeres, több ezer dolláros gyakori anyagi támogatását is. E két ember 
nem kíméli lelki és fizikai energiáját Liszt ügyéért. 
 

Ebben a környezetben az első magyarországi versenyző Borbély 
László, a LFZE 1. éves hallgatója volt - aki a 2001. évi Békés-Tarhosi 
Országos Szakközépiskolai Zongoraverseny nagydíjasaként már itthon is 
kitűnt előadói érzékenységével. Játékának magas művészi színvonalával, 
sokoldalú felkészültségével általános feltűnést keltett. Három kategóriában 
indult és négy díjat kapott. Két második díjat és egy harmadik díjat nyert 
el, emellett ő volt az egyetlen a 129 résztvevő között, aki elnyerte a 
„MOST ARTISTIC PERFORMANCE” (Legművészibb előadás) 
különdíjat is hiteles és ihletett zenei előadásával.  
 
Gratulálunk! 

 
 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 2003/1, 44-48 p. 

 
100 éve született Kadosa Pál* 

 
Kadosa Pál (1903-1983) a magyar zenei élet egyik 

legkiemelkedőbb személyisége volt. 
 

1903. szeptember 6-án született a mai Szlovákia területén, Léván. 
Zeneszerző, zongoraművész és pedagógusként ismerte őt a magyar és a 
külföldi zenei élet. Bár már 20 éve nincs itt közöttünk, mi tanítványai 
mégis úgy érezzük, személye nagyon közel áll hozzánk. 
 

Kadosa Pál zenét tanulni meglehetősen későn, csak nyolc éves 
korában kezdett, amatőr körülmények között. Családja csak 1918-ban, az 
első világháború befejezése után költözött fel Budapestre, amikor ő már 
15 éves volt. Budapestre felkerülése után Székely Arnoldnál tanult 
zongorázni és Kodálynál tanult magánúton zeneszerzést 1921 és -27 
között. Fiatal korában zeneakadémiai tanulmányaival egyidejűleg a 
képzőművészet is  érdekelte. Festeni és rajzolni tanult. 
 

Diplomáját 1927-ben szerezte 
meg. 1927-től 1943-ig a főváros egyik 
akkori legrangosabb zenei 
intézményének, a Fodor Zeneiskolának 
tanára volt. 1945-ben került be a Liszt 
Ferenc Zeneakadémiára, mint 
zongoratanár, majd 1948-tól haláláig a 
zongoratanszék vezetőjeként működött 
a tanszakon. Baráti köréhez már fiatal 
korában is egy sereg kitűnő muzsikus, 
festő és író tartozott. A magyar jó nevű 
festők közül Berény Róbert, Kmetty 
János, Pátzay Pál, az írók közül Kassák 
Lajos, Illyés Gyula, József Attila és 
még többen. 
 

Rendkívüli kulturáltsága, tájékozottsága és diplomáciai készsége 
folytán a magyar zenei élet számos intézményének vezetője vagy 
vezetőségi tagja volt. Már egész fiatal korában, 1928-ban alapítója a 
Modern Magyar Muzsikusok csoportjának. A Művészeti Tanács 

 255 



elnökhelyettese, éveken át a Szerzői Jogvédő Hivatal elnöke, az Országos 
Filharmónia, Művészeti Alap, Zeneműkiadó vezetőségi tagja. Több 
nyelven beszélt, így a nemzetközi szervezetekben ő képviselte 
Magyarországot. 
 

Kadosa Pál egyéniségében a zeneszerző, zongoraművész és a 
pedagógus szétválaszthatatlan egységet alkotott. 
 

Mint zeneszerző: 
A Kodály iskola szülötte volt, a 

Kodály nevelte fiatal szerzők között az 
elsők egyike, aki igen korán megtalálta 
egyéni hangját. Már fiatal korában a 
kortárs nyugati zene legkülönbözőbb 
áramlatait olvasztotta stílusában 
jellegzetes egyéni hangvételű zenévé. 
Művészete „európai távlatú”, ahogy 
kritikusai fogalmaztak. Stílusában 
azonban inkább megtaláljuk Bartók, 
Hindemith, Stravinszky befolyását, mint 
Kodályét. Emellett a jazz és a 20-as évek 
avantgarde-ja is hatással volt rá. Stílusa 
eltéveszthetetlenül egyénivé vált. 
Népzenei hangvételű, ihletésű 

feldolgozásai jellegzetesek. A húszas években a nagynevű Schott kiadó 
vállalat felfigyelt Kadosa Pál kompozícióira és több művét megjelentette. 
Művei gyakran elhangzottak külföldön is. Zeneszerzői stílusában a háború 
utáni évek megtorpanást hoztak. A hatvanas években azonban egyénisége 
újra magára talált. 
 
Mint zongoraművész: 

Zongoraművészként elsősorban a kortárs zene tolmácsolását 
tekintette fő hivatásának. Fáradhatatlanul terjesztője volt kora zenéjének. 
Zenei áttekinteni tudásával a bonyolult hangzású műveket is fölényesen 
értelmezni tudta. „Bár zongorajátékát az intellektus vezérelte, egyaránt 
jellemzője volt az ötletgazdag zenei kedély és érzésvilág is. Játékát telt, 
erőteljes, széphangzás, lüktető ritmika, biztos formaérzék jellemezte. 
Zongorajátékát Bartók zongorázásához hasonlították, erőteljes ritmikája 
miatt.” Kadosa személyesen ismerte és többször hallotta is Bartókot 
játszani. Zongoraművészi sikerei már a 20-as, 30-as években figyelemre 
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méltóak. Fábián László harmincas évekből származó kritikájában így ír 
róla: 
 

„Az új zene mindinkább szaporodó barátainak élénk érdeklődése 
mellett folyt le Kadosa Pál modern zongoraestje. A kitűnő fiatal 
zeneszerző terjedelmes műsort állított össze a kül- és belföld legfrissebb 
terméséből. Figyelemreméltó szerénységgel semmit sem hozott saját 
opuszaiból, holott nem egy van közöttük, amely akármelyik modern 
igényes antológiában megállaná a helyét. A külföldi műsorszámok nálunk 
kevés kivétellel újdonságok voltak: Hindemith, Schönberg, Finke, 
Grünberg, Casella, Prokofjev,… a műsor második felében kizárólag 
magyar szerzők szerepeltek: Szelényi, Szabó, Farkas, Weisshaus Imre. 
Kadosa ezzel pompás és az elhangzott külföldi műsorszámokhoz 
viszonyítva is nagy értékű csokrot adott fiataljaink zongoraműveiből.”  

 
Mint pedagógus: 

Már egészen fiatal éveitől kezdve 
tanított. Élete folyamán több generáció zenei 
nevelője volt. Kiváló fiatal zongoristák egész 
sora került ki osztályából. Felmerül a kérdés, 
miért? Mit csinált? Volt-e valamilyen 
megfogalmazott tanári hitvallása? Igen, volt. 
Mindig azt hangoztatta: „A pedagógia egy 
kapcsolat. Én nem tudnék elképzelni tanár-
növendék kapcsolatot olyan emberrel, akivel 
emberi kapcsolatom nincsen.” Tisztelte 
egyéniségünket. Emberi, zenei, művészi 
fejlődésünket pedig teljesen meghatározta 
széles-látókörű tudása, műveltsége, 
nagyvonalúsága és szeretete. Emellett 
szakmailag is pontosan megfogalmazta 

elképzelését. Véleménye, bírálata tévedhetetlen volt. Tudta, mikor, mivel 
és hogyan hasson ránk. Soha letörve, megalázva nem jöttünk el az óráiról. 
Kapcsolatunk vele a főiskola elvégzése után is megmaradt. Erős, tartós 
barátsággá alakult. Sorsunk, művészi pályafutásunk mindig fontos volt 
számára. Szeretném őt idézni: „Nos, ha valamit elítélek, az az, hogy 
rátukmáljam a saját elképzeléseimet a növendékeimre, akár mint 
zeneszerző, akár mint zongorista. A legrettenetesebb dolog, ha az ember 
egyéniségét utánozzák a növendékei. Az a módszerem, hogy nincs 
módszerem. Mindig konkrétan az adott zenéből szeretnék kiindulni és 

Fotók: 
Nagygyörgy   Sándor 
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alkalmazkodni a növendék egyéniségéhez. Mindenkit a saját tehetségéből 
próbáltam és próbálok továbbfejleszteni. Igyekszem nem elrontani a 
növendékben rejlő tehetséget. Vezérelvem: Ne árts! Engedem kibontakozni 
az egyéniséget, sőt forszírozom azt. A zenei kifejezés intenzitása rendkívül 
fontos az előadó-művészetben. Ez az út a közönséghez” - szokta mondani. 
A zenei feszültségek, a zenei irányok kidolgozását rendkívül fontosnak 
tartotta. 
 

Az óráin egy-két látszólag apróságon keresztül azonnal átlátta, ki 
hol tart a munkában és pontosan tudta, mikor érdemes valamibe beleszólni 
és mi az az egy-két mondat, ami az egészet majd befolyásolja. Még súlyos 
betegsége idején is utolsó pillanatig tanított, mert a növendékeivel való 
emberi és zenei kapcsolat erőt adott neki. 
 
Saját személyes kapcsolatom: 
 

Fiatal gyerekként legelső hangverseny élményeim egyike volt az ő 
egyik szombat délutáni zongorahangversenyének műsora a Zeneakadémia 
Nagytermében. A zene tiszta megértése sugárzott játékából, és minden 
egyszerűvé vált előadásában. A későbbiek folyamán sem éreztem soha 
sem ritmikai, sem hangzásbeli zenei szempontból semmiféle erőszakot 
előadásában. Kadosa kortárs zenét játszott akkor, Bartókot, Janačeket, 
Martinut, Stravinszkyt, szenzációsan. Ezeket a műveket akkoriban csak 
ritkán adták elő, mástól nem lehetett hallani ilyen természetű műsort. Meg 
vagyok róla győződve, hogy rám gyakorolt ilyen irányú hatása életre 
szólóan meghatározta érdeklődésemet, irányította az új művek 
megismerése iránti vágyamat, majd később befolyásolta azokat a 
tevékenységeket, amely kapcsán különböző formákban megismertetni és 
népszerűsíteni kívántam az új zenét, kortársaink kompozícióit. 
 

Nekem megadatott az a lehetőség, hogy mint zeneszerzőt, mint 
zongoraművészt, és mint pedagógust egyaránt közelebbről 
megismerhettem. Harminc éven át a legközelebbi növendéki, majd baráti 
kapcsolatával tisztelt meg. Növendék koromtól kezdve számtalan 
alkalommal voltam a lakásukban. A légkör tiszteletet parancsoló és 
magával ragadó volt és ma már, az idő távlatából érzem, alig felmérhető 
kulturális kisugárzásának hatása. Amikor belépett az ember az otthonába, 
többszáz éves csodálatos faragott muzeális bútorokkal, középkori 
szobrokkal találkozott. Bár Kadosa Pál festő és rajz tanulmányait 
abbahagyta, megmaradt benne kiolthatatlanul a képzőművészet szeretete. 
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„Nem a legújabb avantgarde törekvésekben lelem örömöm, hanem a 
régiségekben, a reneszánszban, vagy még inkább a középkorban” - 
nyilatkozta egyszer. Hatalmas könyvtára volt egy másik helyiségben, 
melyet szalonként használtak, és melyben minden évben a tanév elején a 
növendékei társaságában még vendégként is összejöttünk nála. 
Családtagként kezelt bennünket. 
 

Az ember évtizedek múlásával tudja csak igazán felmérni, hogy 
mind emberileg, mind zeneileg milyen meghatározó személyiségek 
tanárai. Kadosa Pál tanítása, művei és szellemi ajándéka számomra a mai 
napig erőforrás. 
 

Kérem a kedves Kollégákat, működjenek közre azon a 
hangversenyen, amelyet ez év folyamán a Varró Margit Alapítvány és a 
Zenetanárok Társasága rendezésében két alkalommal kívánunk 
megrendezni: 
 

1. 
 

2003. március 29-én szombat délután 3 órai kezdettel - 
növendékek részére - a Bartók Béla Emlékházban. 
A hangversenyen közreműködik Kadosa Pál első tanítványainak egyike, 
Arányi-Aschner György (1937-38, Fodor Zeneiskola, 1949 LFZF 
Zongoraművészi diploma). Zongorán előadja „Prelúdium és III. szonáta 
Kadosa Pál tiszteletére” című kompozícióját. A műsort a 40 évvel ezelőtt 
elhunyt francia zeneszerző, Francis Poulenc ifjúság számára írt 
zongoraműveivel is színesítjük. 
 

A hangverseny előtt délelőtt 10.30-13.00 óráig a Bartók Béla 
Emlékház hangversenytermében improvizációs kurzust tart Gonda János - 
melyre a hangverseny műsorában szereplők közül 1-2 vállalkozó szellemű 
fiatal zongoristát kérünk fel. Improvizációban való jártasság nem 
szükséges. 
 

Az első hangverseny műsorában a következő zeneiskolák 
növendékei vesznek részt 

 
Járdányi Pál Zeneiskola - Budapest II. ker. 
Hubay Jenő Zeneiskola - Budapest XV. ker. 
Simonffy Emil Zeneiskola – Debrecen 
Frederic Chopin Zeneiskola - Gödöllő 
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Liszt Ferenc Zeneiskola - Kaposvár 
Egressy Béni Zeneiskola - Miskolc 
Vikár Sándor Zeneiskola – Nyíregyháza 
Csermák Antal Zeneiskola - Veszprém 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 

2. 
 

2003. november 23-án vasárnap délelőtt 11.00 óra a lévai 
(Szlovákia) VI. Kadosa Pál Zongoraverseny nyerteseinek közre-
működésével a Fészek Művészklubban. Magyar jelentkezők részvételét 
várjuk. 
 

Ez alkalommal Sugár Rezsőre is emlékezünk halálának 15-ik 
évfordulója alkalmából. Közreműködik a Solti György Zeneiskola 
zenekara. Vezényel: Gémesi Géza. 
 

Kollégák jelentkezését szeretettel várjuk. Túljelentkezés esetén 
megtaláljuk az alkalmat arra, hogy növendékeik műsorukat más 
helyszínen eljátszhassák majd. 
 

 
 
 

 
A hangversenyen való részvételi szándékot kérjük, szíveskedjenek 

a következő címre postázni: 
 

Varró Margit Alapítvány, Fót, Zeneiskola, Horváth István ig. úrnak 
2151 Fót, Dózsa György u. 12-14. 

 
 
 

Ábrahám Mariann 
 

 
 

• REFERENCIA: 1. Hanglemezborító (1978); 2. Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa 
Pállal (1978); 3. „Így láttam Kodályt…” - Rádióbeszélgetés Bónis Ferenccel (1982) 
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Parlando: 2003/3, 34-35 p. 
 
 

 
 

25 ÉVES AZ EURÓPAI 
ZONGORATANÁROK 

SZÖVETSÉGE 
 

Ábrahám Mariann 
 (EPTA- Hungary) beszámolója 

 
 
 

2003 márciusában ünne-
pelte az European Piano Teachers Association fennállásának 25. 
évfordulóját. Ez évben az esztendőnként más országban megrendezett 
konferenciának Graz, „Európa Kultúrfővárosa” adott otthont. 
 

A konferenciát prof. Walter Groppenberger, az osztrák EPTA 
elnöke szervezte az University of Music and Dramatic Arts épületében, és 
a zenei egyetem minden lehetőséget megadott azért, hogy az évforduló 
rangjához méltón foglalhassa össze egy-egy ország képviselője 
országának elmúlt eseményeit, jövőbeli terveit. A román származású, 
1938 óta Angliában élő Carola Grindea asszony e szervezet megálmodója, 

alapítója, és korát meghazudtoló mozgatója 
foglalta össze az EPTA 25 éves történetét, a 
kezdetektől napjainkig. Az EPTA 
eszmeiségét magukénak valló mintegy 
harminc patrónus neve között megtaláljuk 
Vladimir Askhenazy, Alicia de Laroccha, 
Frankl Péter, Vásáry Tamás nevét is. Ma 
már 38 európai állam, két amerikai, egy 
kanadai, egy latin-amerikai, egy hongkongi 
és két japán egyesület csatlakozott a világ 
zongorista táborát egymással megismertetni, 
összefogni kívánó szervezetbe. 
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Grindea asszony orvos specialistákkal karöltve,”Music Medicine 
Therapists” elnevezéssel akkreditált kurzust vezet, mely a különböző 
hangszeres gyakorlat ártalmaiban szenvedő zenészeknek igyekszik a zenei 
gyakorlatot akadályozó ártalmakból kiutat találni.A konferencia 
összefoglaló elnevezése a rendkívül szellemesen kitalált „GRAZioso” 
nevét viselte. Ez a cím meghatározta az előadások tematikáját is. Minden 
elhangozhatott, ami az osztrák zene elmúlt kétszáz évével valamilyen 
kapcsolatban volt. A mintegy húsz előadásból néhány kiemelkedően 
nagyhatásút megemlítenék. Stephan Möller (Ausztria), aki számtalan 
professzionális feladata mellett a Bécsi „Nemzetközi Zongorista társaság” 
elnöke és hosszú időn át Karajan munkatársa is volt a Salzburgi Ünnepi 
Játékok alkalmával, „Schubert - az epikus szonátakomponista” címmel 

adott elő. Gregor Weichart, a 
német EPTA elnöke, a münsteri 
Zeneakadémia professzora 
(Németország) „Schubert dalok 
Liszt átirataiban” című 
előadásával aratott óriási sikert. 
Elemezte és értelmezte Liszt ritka 
és különleges ujjrendjeinek zenei 
értelmét, melyek a schuberti 
tartalom kifejezése érdekében 
rendkívül fontosak, valamint 
Liszt pedálbeírásainak el nem 
hanyagolható, figyelmet érdemlő 

jelentőségét. Sarah Nicolls (Anglia) fiatal zongorista a 20. századi zenére 
specializálódott, Webert, A. Berget és Schönberget adott elő, kitűnően. 
Radoslav Kvapil egy 19. század elfelejtett cseh zeneszerző, J. H. Vorisek 
műveivel ismertette meg a hallgatóságot, kontextusba helyezve a 
történelmi szituációval, és rövid műsort játszott e szerző figyelemreméltó 
darabjaiból, melyekből CD-t készített.  

Sorolhatnánk tovább a kitűnő előadásokat. Jó lenne, ha a magyar 
zongoratanárok részt tudnának venni egy-egy ilyen külföldi konferencián, 
különösen akkor, ha az a „szomszédban” van. 
 

Az előadások a gyönyörű Florentine Hall elnevezést viselő 
koncertteremben zajlottak, mely ünnepélyessé tette a köztes 
hangversenyeket, a különböző országokból összejött növendékek 
hangversenyeit is. Mindennek koronájaként felejthetetlen a kirándulás a 
szlovén határ menti csodálatos tavaszi természetbe, az osztrák hegyi 

 262 



vendégfogadóba, ahol a házigazda Groppenberger professzor bőkezű 
vendégszeretetét élvezhettük valamennyien. Köszönjük az osztrák EPTA-
nak. 

 

 
 

Kirándulás a hegyekbe. Néhányan az európai vezetőségből (balról-jobbra): 
osztrák, szlovén, orosz, belga, német, angol, norvég, horvát, cseh zongorista kollégáink 
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Parlando: 2003/5, 7-13 p. 

 
A XXI. SZÁZAD NEVELŐJE: VARRÓ MARGIT  

(1881-1978) 
 

Dr. ÁBRAHÁM MARIANN 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, Budapest 

Zenetanárok Társasága 
 

Meggyőződésem, hogy semmi nem neveli egy fiatal személyiségét 
olyan sokoldalúan gazdagon, mint a zenével való foglalkozás. Aki egy 
zenedarab előadásán intenzíven munkálkodik, e foglalatosság első 
lépésétől fogva sem kerülheti el, hogy majd mint önálló és munkájának 
minden pillanatáért felelősséget vállalni tudó személy jelenik meg 
közönsége, hallgatósága előtt. A zenetanárnak úgy kell tehát tanítania, 
hogy a szellemi - érzelmi - fizikai tényezők komplex összefüggését 
megéreztesse, megértesse és az szerves egésszé váljék a tanuló számára, 
és, majd saját élménnyel teli, kreatív szabadsággal tudjon megnyilvánulni 
a pódiumon. Vagyis a jó zenék, remekművek tanítása személyiségeket 
nevel, melynek mind erényei, mind hiányosságai az élet egyéb területére is 
kihatnak. Így, Varró Margit személyét, tanításait, a róla tudottakat alapul 
véve, az a terület, amelyről én tudok most beszámolni, nem szervezeti 
kérdéseken, nem egy iskolai osztály tanításán, nem csoportos mérési 
eredményeken alapul, hanem a végső és legfontosabb tanítási szituációra, 
a tanár és mindenkori növendékével való kapcsolatának vizsgálatára 
irányul. 
 

Vizsgáljuk meg először nagyon röviden a tanárt - vagyis 
esetünkben azt, ki volt, milyen tanár volt Varró Margit, majd néhány 
gondolattal világítsuk meg, hogyan tanított. 
 

Miután a mi korunk egyik fő problémája a tanárok 
megbecsültsége, körülményei, anyagi elismertségének kérdése - és ez 
teljesen jogos - e szempontok szerint kívánom személyét bemutatni. 
 

Szeretném ismertetni azt a tényt, hogy Varró Margit tanári 
működése folyamán soha nem kapott állami támogatást! Sőt, a 
Zeneakadémián eltöltött másfél éves tanári működése után - mai szóval 
élve - felmentik őt állásából, igaz, politikai okokra hivatkozva.(1) 
Valójában azonban újszerű pedagógiai nézeteivel veszélybe hozta volna a 
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már előírt, megcsontosodott, bemerevedett tanterveket, tanmeneteket. 
Ebben az időben mentik fel hosszabb-rövidebb időre zeneakadémiai 
állásából Bartók Bélát, Kodály Zoltánt, Dohnányi Ernőt is. Forradalmian 
új volt ennek az akkori zseniális fiatal generációnak az eszmevilága. Varró 
így 1920-tól- amint fogalmazta - „saját útját járja”. Nézzük, hová vezetett 
ez a „saját út”? 
 

Varró Európában tartózkodása évei alatt - tehát mintegy két 
évtizeden át - első sorban magántanárként tanított. Kiváló növendékeket. 
Munkálkodásának eredményét felismerve mégis tanárcsoportok 
szerveződtek köré és kapcsolódtak be a vezetésével történő kutatási 
munkába. Az effajta munkálkodás már zeneakadémiai tanulmányai 
befejezése után (1907) kezdetét vette és fontos publikációk jelzik 
összegzésének egyre letisztultabb, lényeglátóbb lépcsőfokait.(2) 
 

1921-ben megjelenik a Rózsavölgyi Kiadónál első könyve: a 
Zongoratanítás és zenei nevelés, 1926-ban pedig a Grundlagen des 
Musikunterrichtes (A zenetanítás alapjai) című híres cikke a Berlinben 
publikált „Allgemeine Musikzeitung”-ban. Közben a magyar, német, 
francia, angol, olasz lapokban megjelent kisebb publikációiból láthatjuk, 
hogy milyen részterületekben mélyedt el, olyan szinten, hogy 
közleményekben vállalhatta azzal kapcsolatos gondolatait.(3) E cikkek 
azonban kivétel nélkül egy lényeges témát járnak körül, azaz, a különböző 
adottságú, alkotó és reprodukáló zenei képességekkel rendelkező 
gyermek, ember pszichéjének, gondolkodásmódjának egyre mélyebb és 
sokoldalúbb megismerését. 1928-ra érlelődnek meg pedagógiai gondolatai 
annyira, hogy kiadhatja - immár német nyelven, a Simrock kiadónál - a 
fent említett, még ma is használt, ismert könyvét, a Der lebendige 
Klavierunterricht-et,  (Az élő zongoratanítás-t.) 
 

Számtalan kiváló muzsikus értékeli 1928-ban megjelent, legutóbb 
említett könyvét.(4) 1938 novemberéből származik például Bartók Béla 
néhány soros méltatása Varró munkásságáról és erről a könyvről, az 
alábbiak szerint: 
 

„Her book on piano-teaching has quite an extraordinary value and 
will never became out of data. - I had also many occasions to observe her 
salient piano teaching”. - (Zongoratanításról szóló könyve egészen 
rendkívüli, és soha nem lesz korszerűtlen. Sokszor volt alkalmam, hogy 
megfigyeljem kiváló zongoratanítását.)(5) 
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Nem kívülről jövő segítséggel terebélyesedett ki tehát az az óriási 
tudás, mely előtt még ma is csodálattal állunk. Személyes belső igény, 
tudásvágy vezette. Ő maga, visszatekintve ezekre az évekre, így ír: 

 
„… Rá akartam találni az igazira, a teljes önkifejezés útjára. 

Szakadatlan munkával eltöltött évek következtek (1907 után). Hallgattam 
és figyeltem a nagy virtuózokat, szakemberek által írt könyveket olvastam 
a technikáról, sok tanulmányt, kísérletet folytattam zárt ajtók mögött…”(6) 
 

Pedagógiai, pszichológiai, filozófiai és szépirodalmi műveltsége 
lenyűgöző. Hogy fogalmat alkothassunk Varró olvasottságáról, átnéztem a 
Der lebendige Klavierunterricht bibliográfiáját. Még mennyiségileg is 
megdöbbentő az a tematikus gazdagság, mellyel megalapozta munkáját, és 
tudását oly sokoldalúvá tette. Idéznék néhány szerzőt a könyv megjelenése 
előtt publikált szakirodalomból. A szerzőket a könyve felépítésében 
előforduló sorrendben említem meg, röviden. 
 

Wallaschek, Wieck, Ramann, Curwen, Mach, Witasek, Ehrenfels, 
Wertheimer, Spranger, Battke, Jöde, Adler, Révész, Ruefenacht, Jung, 
Riemann, Breithaupt, Klindworth, Kreutzer, Matthay, Süss, Mikuli, Barda, 
Binet, James, Gross, Koffka, Werner, Büchler, Charcot, Kerschensteiner, 
Levinstein, Stern, Montessori, Skinner, Freud, írók önéletrajzai…(7) 
 

… és még sorolhatnám tovább. E könyvek nagy része - már 
aminek módomban állt utánanézni - a budapesti könyvtárakban nem volt 
föllelhető. Tájékozottságát, műveltségét illetően kételyeinket 
eloszlathatjuk még akkor is, ha a legprimitívebben közelítjük, nem 
tartalmilag, csak oldalszámban - mondhatnánk köznapi nyelven: „kilóra 
mérve” - azt a tényt, hogy mi mindent dolgozott fel, értékelt, szelektált, 
szellemileg, amíg le tudta írni: én így gondolom! 
 

Varró a későbbi évtizedekben is szüntelenül olvasott, tájékozódott 
a pszichológia, filozófia, pedagógiai irodalom legújabb kiadványairól. 
Könyvének 1958-ban megjelent negyedik kiadásában számtalan 
lábjegyzetet, irodalmi hivatkozást lecserél és korszerűsít. 
 

Átnéztem és összehasonlítottam az első kiadás bibliográfiáját a 
negyedikkel. Csak az 1940 után megjelent irodalomból említenék 
néhányat szerző és cím szerint csupán: 
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• Edward Spranger (1882-1963): Psycholgie des Jugendalters - 
1951. 

• Lebensformen, 7. Kiadás, Tübingen, 1950 
• Géza Révész (1878-1955): Einführung in die Musikpsycholgie, 

Bern, 1946. 
• W. Georgiis: Klavierspielbüchlein - Atlantis Verlag, 1954. - skála 

és pedáltanítás témakörében 
• Karl Büchler: Abriss der geistigen Entwicklung des Kindes, 

Lipcse, 7. kiadás, 1949. - áttekintés  
• William Stern: Kinderpsycholgie. Psychologie der frühen Kindheit 

bis zum 6. Lebensjahr. 1952. 
• K. Montessori: Kinders sind Anders, 1952. 
• E. Stern: Jugendpsychologie, 5. kiadás, Stuttgart, 1951. 

 
És ami a leginkább meglepett: Varrót érdekelték az egyéb művészeti 

ágakban tehetséges gyermekek megnyilvánulásai már munkálkodása 
elején is. Két könyv árulkodik erről a bibliográfiában.(9) 
 

• Kerschensteiner: Die Entwicklung der zeichnerischen Begabung - 
1905. 

• Levinstein: Kinderzeichnungen bis zum 14. Lebensjahr. 
 

Köztudott, hogy zenepedagógiai, zeneesztétikai területeken Varró előtt 
és Varró kortársai között is kitűnő munkák születtek már. Bár e munkák az 
idők folyamán lassan-lassan feledésbe merülnek, a megismerni vágyó, 
gondolkodó, kutató elmének feladata ezeket a munkákat újra felfedezni, 
megérteni a lényegüket, és értelmezni őket a jelen számára. Így vált 
gyökerévé Varró munkálkodásának is az elődei által felfedezett tudás. 
Ebben a rövid, vázlatos felsorolásban megemlítenék még néhány művet, 
melyek hozzájárultak ahhoz, hogy saját útját teljes bizonyossággal 
megtalálhassa. 
 

A hallás fejlesztésére alapozott zenetanítást például már a XVIII. 
században Couperin, Ph. E. Bach, Türk is szorgalmazta, de ez a kérdés 
zenepedagógiájukban nem központi fontosságú. Kifejezetten erre építi 
azonban tanítását a XIX. század nagynevű tanára, F. Wieck.(10) R. 
Schumann (11) házi szabályának első mondata: 
„Legfontosabb a hallás képzése”. H. Riemann (12) számtalan fontos 
kutatási területe közül egyik a hallás milyenségének elemzése volt. Ő 
hozza be például a melodikus - ritmikus - harmonikus hallás fogalmát, a 
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zenediktálás fontosságát. R. Breithaupt (13) (például) nagyszabású, ma már 
kevéssé korszerű munkájában alapos vizsgálat tárgyává teszi az 
idegrendszer működését, mint a jó előadás feltételét. 
 

De magyar vonatkozásban sem előzmény nélküli a hallás 
fejlesztésének fontos kérdése. A XIX. században Bartalus István 
Zongoraiskolája (14) - mely l890-ben jelent meg, egyik leglényegesebb 
feladatként jelöli meg a hallás képzését. 
 

A XX. század legelején pedig Popper Irma(15), Dr. Kovács 
Sándor(16), Tóth Árpád(17), Kálmán György(18) végeznek jelentős 
kísérleteket a hallásra épülő zongoratanítással kapcsolatosan. Lexikálisan 
mégis Varró Margit nevéhez fűződik a hallásra, a hallás fejlesztésére 
alapuló hangszertanítás módszerének kidolgozása.(19) Vagyis az, hogy 
milyen léptékkel, hogyan tanítsunk a legeredményesebben hangszeres 
zenét, vagyis a zenélést a hallásra és nem az üresjáratú motorizmusra 
alapozva. Mert az ő korában ez volt a kérdés! 
 

Úgyszintén nem Varró fedezte fel a különböző – auditiv – vizuális 
- motorikus - emlékezeti típusokat. A francia ideggyógyász J. M. 
Charcot(20) nevéhez fűződik a felismerés. Varró azonban negyedikként 
hozzátette még a „logikus” típust is, melyet a nem igazán tehetséges 
gyermekeknél oly gyakran megtapasztalt. 
 

A tehetség vizsgálatában a nemzetközi hírnevű Révész Géza(21) és 
Kovács Sándor(22) publikálnak pszichológiai kutatásaik, méréseik 
eredményéről. Révész a hang- és zenepszichológiai vizsgálatai mellett 
számtalan más területen is kutatott. (Így a látás-, tér-, beszéd-, 
gondolkodás-, szociál- és pedagógiai pszichológia stb. tárgyköreiben több 
mint 150 cikket publikált.) 
 

Láthatjuk, hogy amiben Varró munkálkodott, semmilyen területen 
nem előzmény nélküli. Köztudott, hogy évszázadok óta minden 
korszakban keresték a választ azokra az alapkérdésekre, melyek a zenei 
nevelés éppen aktuális irányát megszabták. Varró a saját és mások 
elméleti munkásságának eredményeit az éveken át tartó gyakorlat 
próbájának vetette alá, majd letisztázta és elméleti alapokra fektette le 
újra. Lenyűgöző az a kohéziós erő, mely saját értékítéletén keresztül ezt az 
új egységet létrehozta! Erről szól főműve a Der lebendige 
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Klavierunterricht, melynek pszichológiai részét az 1921-ben megjelent 
magyar könyvvel összevetve 30-ról 100 oldalra bővíti. 
 

1938-ban Rogere Ducasse meghívására Párizsban adott elő.(23) Az 
előadás keretén belül a következőképpen mutatkozott be: 
 

Engem személy szerint a gyermek és ifjú koromban ért rossz 
élmények leküzdése vezetett: pocsék, rutinszerű, felületes és hiányos 
oktatásban részesültem még technikai téren is. Éppen ez segített később 
abban, hogy növendékeimnek megadjam azt, ami nekem nem adatott meg. 
Így az én pedagógiai programomban kísérlet történik a tanítás kereteinek 
kiszélesítésére, belevonva abba bizonyos lelki és szellemi tényezőket, 
melyeket - mint jól tudjuk - túl gyakran figyelmen kívül hagyunk, vagy 
semmibe veszünk.(24) 
 

Ez a rendkívüli műveltség, sokoldalú tájékozottság azonban csak 
egyik ismérve munkásságának. Varró azért olvasott, tájékozódott, hogy 
egyre jobban megértse és a lehető legeredményesebben oktassa a reá 
bízott gyermeket. Hogy önmagát ellenőrizze, tudni akarta, hogy a 
tudományos munkák milyen eredményeket mutatnak fel az őt érdeklő 
témakörökben. De nem kötelezte el magát egyik irányzat mellett sem. Így 
fogalmazott egyik írásában: 
 

Egy bizonyos iskolához való kizárólagos ragaszkodás szerintem 
túlságosan korlátozná a zenetanítás autonómiáját. Éppen ezért én magam 
sokfelé érdeklődtem a pedagógia és lélektan kiterjedt birodalmában s a 
vendégjog alapján mindenünnen azt vittem el - hálásan - ajándékképpen, 
ami speciális pedagógiai és művészi céljaimnak a legjobban megfelelt.(25) 
 

Varró azonban nemcsak a könyvekből tanul. Mi másból még? 
Honnan? A Der lebendige Klavierunterricht megjelenése után a Literatura 
című folyóiratban található egy riport Varró Margittal. Ő így válaszol a 
kérdező riporternek: 
 

Könyvemben csak tapasztalataim vannak. Egy barátom, tudósféle 
ember kezdő koromban figyelmeztetett, mindent jegyezzek fel, amit az 
órákon tanulok. Mindig vezettem óranaplót. Ebben benne van a praxisom. 
Amikor rábírtak, hogy könyvet írjak, ebből a praxisból nőtt ki a könyv.(26) 
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Tehát nem azért jegyzeteit, hogy majd abból könyvet írjon, hanem 
azért tudott könyvet írni, mert hallatlan apró lépésekkel, sokoldalúan 
megfigyelés tárgyává tette pedagógiai munkája folyamán a gyermeket. 
Tanult a könyvekből és tanult a gyermeki reakciókból, óráról órára, újra és 
újra. Minden mondat egy-egy mozaik volt számára a gyermeki lélek és 
gondolkodásmód megismeréséhez. Az 1960-as években amerikai 
tanítványai bíztatására még jobban leegyszerűsítve könyvét újra 
fogalmazza Dynamic Piano Teaching címmel. Ezt azonban befejezni már 
nem tudta és életében nem jelenhetett meg.(27) 
 

Egyik utolsó tanítványa, a University of Chicago jelenleg 
nyugalmazott geológia professzora, aki az 1970-es évek elején éveken át 
tanult nála, így fogalmazta meg tömören, mi volt Varró hitvallása a 
zenetanításról: 
 

Az életre tanítok a zenével, és a zenét tanítom a zongorával. 
 

„Ez volt Margit, ez volt az Ő tanításának esszenciája. Bámulatra 
méltó mennyire emlékszem mindarra, amit Margit mondott - mondta 
nekem megismerkedésünk alkalmával, 1989-ben.(28) 
 

1970-ben egy szentpétervári doktorandus hallgató - Swetlana 
Grinstein - levélben kérdezte meg Varró Margitot, aki akkor már 
kilencvenedik éve körül járt, hogy életútjára visszatekintve hogyan 
értékeli korábbi pedagógiáját? 
 

Varró egyszerűen fogalmazta meg válaszát. Ez így hangzik: 
 

Pedagógiai nézeteim az én gyakorlatomban könyvem (IV. kiadás, 
vagyis 1958.) megjelenése óta csak alkalmazásának eszközei és módozatai 
tekintetében változtak meg valamelyest, (vagy a kor követelményei szerint 
- kibővültek), az alapelv ugyanaz maradt.(29) 
 

Vagyis az USA-ban a XX. század közepén nem úgy, mint a húszas 
években, Európában, hanem az adott körülményeket figyelembe véve már 
más eszközökkel, más módszerekkel, és kibővítve kellett tanítania. De 
mégis ugyanazokra az alapelvekre építette a zene tanítását! 
 

Az én kérdésem önmagunkhoz: képesek vagyunk-e mi is arra, 
hogy a jelenlegi körülményeink között, az eddigi módszereinket 
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felülbíráljuk és megtaláljuk, hogyan lehet nemes és értékes zenékkel 
felkészíteni az ifjúságot az életre? Mert a zenével nem csak egy hangszert 
tanítunk, hanem ennél sokkal többet. Ezt kellene megértenünk, ennek a 
felismerésnek nagyságrendjét felfogva harcolnunk a művészeti oktatásban 
rejlő életigazságokért. Mert a mi korunkban a számtalan részproblémát is 
figyelembe véve, sőt, valóságosan megértve, feladatunk végső kérdése ez! 
 

A pedagógia - interperszonális kapcsolat. Vagyis olyan emberi 
kapcsolat, amelyben mindkét félnek aktívan kell jelen lennie. Sőt: a tanár 
tanul is a mindenkori tanítási szituációban. 
 

Dr. Grastyán Endre akadémikus, idegfiziológus orvosprofesszor 
1983-ban elhangzott előadását idézem: „Tanulni csak aktív idegállapotban 
lehet”.(30) Ha ez biológiai tény, nincs helye vitának. A tanárnak tehát 
elsőrendű feladata, hogy akit tanít, annak aktivizálja figyelmét, felfogó-
képessé tegye az agyát, - kinek-kinek másképpen, más eszközökkel. 
Érzékelje azt a szituációt, amit személyével, jelenlétével megteremtett. 
Minden tanár rendelkezik tárgyát illetően egy sereg információval, amely 
átadása szempontjainak mikéntjét Varró rendkívül differenciáltan 
fogalmazta meg. A következőket közli: 
 

Komoly mulasztást követünk el, ha a mit akarunk tanítani mellett 
figyelmen kívül hagyunk számos egyéb tényezőt. Például: mikor tanítsuk, 
hogyan tanítsuk és kit kell tanítanunk. Ez utóbbi a legfontosabb - vallja -, 
mert ez a személyiség kérdéskörébe tartozik és az e kérdésre adott válasz 
az összes többit befolyásolja.(31) 
 

A „kit” kell tanítanunk kérdéskörben Varró számításba veszi az 
objektív és szubjektív, általános és egyedi tulajdonságokat. Növendékünk 
gyermek, kamasz, vagy felnőtt, kezdő vagy haladó, muzikális, intelligens, 
fogékony, figyelmes, vagy éppen ennek ellentéte. De a tanítvány 
karaktere, fejlődési foka, környezete mellett legfontosabb képzelő 
típusának ismerete. Ez adja a kulcsot elsősorban az emberhez.(32) 
 

Korunk nevelés tudományának egyik alaptétele az a követelmény, 
hogy az oktatási módszert a gyermek tipikus és egyéni tulajdonságaihoz 
kell mérni - írja 1928-ban.(33) 
 

E tényezőket figyelembe véve a variációk számtalan sorával 
találkozhatunk, és tisztában kell lennünk azzal, hogy ha tudásunk, 
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közlendőink, nem célirányosan - és hozzáteszem, nem korszerűen - 
fogalmazottak, könnyű szerrel leperegnek, sőt el sem jutnak a fülekhez. 
Hogyan kell hát felkészülnie egy tanárnak - mit tett Varró? Mindenekelőtt 
tudta, mit akar, és időt nem kímélve minden szellemi erejét a cél 
érdekében éveken át felfűtötten tartotta, és korszerű szemlélettel kereste 
kérdéseire a választ. Az emberi és tanári magatartást illetően személye, 
életének példája - tanulság: egy elérendő célnak ez a megközelítése 
eredményre vezet. 
 

Számomra csak az a fontos, hogy használható útmutatást adjak a 
tanításhoz – írja.(34) 
 

A közelmúltban érdeklődéssel forgattam az Osiris kiadónál 2001-
ben megjelent „Tanulmányok a neveléstudomány köréből” című kötetet és 
olyan, ma is új igényként megjelenő gondolatokra bukkantam, melyek a 
XX. század elején munkálkodó Varró Margit kutatásaival és megoldott 
pedagógiai gyakorlatával tökéletesen összecsengnek. 
 

Például: (…) Végbemegy-e - s hol és hogyan - az az integráció, 
mely nem a mozaik-személyiségek kialakulásának kedvez, hanem az ép 
identitásnak? Elsősorban ez a világtörténelmileg új probléma avatta az 
én-azonosság alakulását elsőrangú nevelés filozófiai kategóriává (…) - 
írja Zrinszky László.(35) 
 

A probléma világtörténelmileg valóban új, de meggyőződésem, 
hogy a művészeti nevelés - mert az ember valamennyi intellektuális és 
érzelmi erőit fókuszba kell hozza, - egyfajta utat tud biztosítani a 
személyiség integrációjának. 
 

Vagy: (…) Eljött az ideje, hogy finomabb felbontásban vizsgáljuk a 
gyermeki fogalmakat. Óriási feltáratlan terület (nemzetközileg is) a 
gyermeki elképzelések alakulásának folyamata, a fejlődés, ami egyre 
összetettebb fogalomrendszerek formálódásához vezet (…) - írja Nahalka 
István.(36) 
 

Varró 1920-30 között a maga szakterületén 10 éven keresztül a 
„legfinomabb felbontásban” vizsgálta a gyermeki gondolkodás, érzékelés 
alakulását.(37) Meggyőződésem, hogy pedagógiai munkálkodásának 
mikéntje, minősége modellként szolgálhat napjaink általános pedagógiai 
problémáinak megértésére és kezelésére vonatkozóan is. 
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De ki az, vagy mi az, ami ma számunkra használható útmutatást 
ad majd? Erre a célra szolgálna a NAT? Vagy az egyes tanárok elhívatott 
ügyszeretete is vitathatatlanul szükséges a jövő generáció emberi 
minőségének megteremtéséhez? Kérdés, melyre minden tanár saját maga 
kell, hogy választ adjon. 
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Parlando: 2004/2, 57p. 
 

Gratulálunk! 
 

2004. február 17-24. között „ETŰD ÉS SKÁLA” címmel versenyt 
rendeztek Horvátországban, Zágrábban a Pavla Marcovca elnevezésű 
konzervatóriumi szintű intézmény szervezésében. A tizedik alkalommal 
megtartott Nemzetközi Zongoraversenyre 66 zongorista növendék 
jelentkezett, zömmel horvátok, de szlovének is szép számmal részt vettek 
az eseményen. Emellett Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Románia és ez 
alkalommal Magyarország is képviseltette magát Békéscsabáról és 
Szegedről egy-egy növendékkel. Tanáruk, Pap Éva tanárnő joggal lehet 
büszke arra, hogy mindkét növendéke, Szelcsányi Ágnes (1987), 
Békéscsaba, és Tóth Zsuzsanna (1989), Szeged, kitűnt őszinte, szép 
zenélésével a többiek közül. A versenyre 9 évestől 24 éves korig, öt 
születési év szerinti kategóriában lehetett benevezni. A negyedik 
kategóriában első díjat nem adtak ki, második díjat kapott Szelcsányi 
Ágnes, egy zágrábi növendékkel (Masa Novosel, tanára Jelica Kuzmin) 
megosztva. Tóth Zsuzsanna a csoportban szereplő 13 zongorista közül a 
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hatodik helyet szerezte meg. A PARLANDO nevében gratulálunk a 
versenyzőknek szép eredményeikhez! 
 

A verseny hivatalos szabályai szerint az eredményt titkos 
szavazással leadott pontok alapján, előre megadott ponthatárok között, 
teljes mértékben a computerből kijött összesített adatok döntötték el. Így 
ebben a kategóriában a két második díj mellett - ami elsőnek számít (!) az 
adott keretek között - még egy ötödik díj született. Ez után következett 
Zsuzsa eredménye. Ez a verseny, az ott kötelező skála és etűd játékkal, 
szokatlan követelményeket támaszt. A mind zeneileg, mind technikailag 
magas szintű záró koncert bizonyította a technikai alapok képzésének 
fontosságát. 
 

A horvátoknál hagyomány, hogy a kétévenként megrendezésre 
kerülő versenyre - minden korcsoport számára kötelező etűdként - fiatal 
zeneszerzők új művet komponáltatnak, melyet rangos kiadványban meg is 
jelentetnek. Az ez évi kompozíciók szerzője Antun Tomislav Saban 
zeneszerző, a zágrábi Jazz Klub igazgatója és a Horvát Zeneszerzők 
Egyesületének főtitkára volt, aki az „Etűdök kvartokban” című négy 
kompozícióját szponzori segítségként ajánlotta fel a már hagyománnyá 
vált verseny számára. A versenyen a mintegy 50 felkészítő tanár 66 
résztvevő növendéke hiánytalanul megjelent és el is játszotta műsorát. A 
díjkiosztó záró koncert után a város nagyszabású vendéglátással 
búcsúztatta a versenyzőket, sőt a hangversenyt hallgató nagyszámú 
közönséget is. 

                                                                        
 
 
                                                                              Ábrahám Mariann 
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Parlando: 2004/2, 58-61 p. 
 

„TANÁRFÜGGŐ” 
 
Beszélgetés Dezső Mariannával, a tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola 

igazgatónőjével 
a 2004. március 5-6-i Komárom-Esztergom Megyei Zongoraverseny 

kezdete előtt és után. 
 

Ábrahám Mariann: Gyakran beszélgetek versenyzsűrizés 
alkalmával a zeneiskolai tanárokkal, és sokan panaszkodnak a színvonal 
csökkenésére, valamint arra, hogy nehezebben lehet anyagi támogatást 
kapni ilyen rendezvényekre. Mennyire érzékeled ugyanezt itt Komárom-
Esztergom megyében? 
 

Dezső Marianna: Én is ugyanígy látom. De mi most nagyon 
szerencsés helyzetben vagyunk, mert komoly szülői pártfogókra találtunk. 
Ők vállalkozók, belsőépítészek és többféle foglalkozásúak szerte az 
országból. A kamarazenei fesztiváltól kezdve az összes nagy 
rendezvényünket szponzorálták. 
 

Á.M.: Észrevehető-e a tanárok hozzáállásán, hogy a 
zenetanításnak most nagyobb nehézségekkel kell megbirkóznia? Megvan-e 
a lelkesedés, avagy nagyobb buzdításra szorulnak? 
 

D.M.: Szerintem a zenetanítás tanárközpontú, tehát ha van egy 
olyan tanár, aki emberileg meg tudja fogni a gyerekeket, akkor nyert 
ügyünk van. Ugyanakkor érezzük a növendékek rendkívüli leterheltségét 
is az élet egyéb területein. Egyértelmű, hogy nem marad idejük arra, hogy 
a zenei feladatok megtanulásában jobban elmélyedjenek. Ide nem úgy 
jönnek, hogy otthon rendszeresen készülnek az órára. A mai világban 
sajnos a zenei pálya nem annyira vonzó, a tehetséggondozó munka 
háttérbe szorul. Csak a legelhivatottabbak tudnak megmaradni és a pálya 
felé irányulni. 
 

Az arány mára átcsúszott az „A” kategória javára. Amikor én 17 
évvel ezelőtt ide kerültem igazgatónak, csak „B” tagozaton 15 zongorista 
növendékünk volt. Most kettő van. Véleményem szerint ennek társadalmi 
és gazdasági okai is vannak. 
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Á.M.: Kik taníttatják ma gyermekeiket zenére? Melyik társadalmi 
réteg? 
 

D.M.: Ez nem pénzfüggő, mert a tandíj nagyon kevés, azt bárki be 
tudja fizetni. Az igény nagyon nagy a zeneiskolára, de egyre inkább azt 
érezzük, hogy nem annyira a zenére, hanem ezen keresztül a gyermekek 
felügyeletére. A szülők tudják, hogy gyermekükkel itt foglalkoznak, a 
gyermek itt tanul, annak ellenére, hogy otthon nem gyakorol. Sőt a szülők 
a saját gyermekük koncertjére sem jönnek el. 
 

Á.M.: Nagyon sok helyen felhígult a zenetanítás azzal is, hogy az 
iskola művészeti iskolává vált, ily módon nemcsak a zenére koncentrál. Mi 
a véleményed erről? Nem csökken ez által a zenei színvonal is? 
 

D.M.: Egyszerűen anyagi okai vannak annak, hogy sok iskola ezt 
meg kell lépje. Mi még nem vagyunk művészeti iskola, de én is 
kacérkodom ezzel a gondolattal. Egy ilyen tagozatot az állami 
normatívából működtetni sokkal könnyebb, mert ott csoportos oktatás 
folyik. Nekem nagy szerencsém van, mert minden tanszakon kiváló 
tanárok működnek, tehát ettől a jelenlegi zenei szint nem fok csökkenni. 
 

Á.M.: De hogy működik majd ez perspektivikusan, a zenei pálya 
felé irányulást illetően? 
 

D.M.: A gyerekek érzik azt, hogy sokkal mutatósabb és gyorsabb 
eredményeket lehet elérni a közös produkciókban, mint pl. a tánc, vagy a 
színjáték. Ugyan úgy, mint a kamaramuzsikálásnál, közösségben érzik 
magukat, tehát az életükben összetartó erőként szerepel. Bár valószínű a 
gyakorlással a kettő nem tud majd együttműködni. 
 

Á.M.: Van-e zongorájuk a zongorista növendékeknek? 
 

D.M.: Mi úgy is vesszük fel őket, hogy akinek nincs, az féléves 
haladékot kap arra, hogy valahonnan szerezzen. 
 

Á.M.: Van-e magán zeneiskola Tatabányán? 
 

D.M.: Van, egy, és az nagyon jól működik. Meggyőződésem, hogy 
a tanítás „tanárfüggő”! Például onnan jutott tovább most az egyik 
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növendék a Nyíregyházi Országos Zongoraversenyre. Ha van egy nagyon 
jó tanár, az mindenre képes. 
 

Á.M.: Jellemző-e Nálatok, hogy 5-6. osztály körül kimaradnak a 
gyerekek? 
 

D.M.: Igen, ez itt is ugyan úgy van, mint az országban bárhol. A 
továbbképzőben nagyon kevesen vannak már. 
 

Á.M.: Mennyire támogatja az iskolát a város? 
 

D.M.: Ez egy önkormányzati iskola, és a rendes normatív 
támogatás mellett költségvetésünk másik felét hozzáteszi az 
önkormányzat. Nekünk nagyon nagy szerencsénk van. 
 

Á.M.: Évenként mennyi verseny van ebben a megyében? 
 

D.M.: 1993-ban, még Nemes László elgondolása alapján megyei 
szinten nagyon jól megszerveződött. Én benne vagyok abban a 
bizottságban, amely országos szinten a megyéket képviseli: 11 iskolát 
képviselek. Sikerült az elmúlt évtizedben egy jól működő 
versenyrendszert kialakítani. Megbeszéltük, melyik város milyen 
hangszert vállal fel. Ezeket a versenyeket én nagyon fontosnak tartom. 
Szakmai találkozó a tanároknak, a gyerekeknek, mégis megmérettetés, 
erre gyakorolnak. Nem is szólva arról, hogy így olyanok is részt tudnak 
venni versenyen, akik egy országosra soha el nem juthatnak. 
 

Á.M.: Hányan mennek zenei pályára ebből az iskolából? 
 

D.M.: Pár éve volt egy nagyon jó pedagógusunk, akkor Győrbe, 
Pestre is sikerrel felvételiztek a növendékeink. Most éppen 
hullámvölgyben vagyunk ebből a szempontból. 
 

Á.M.: Van-e a zeneiskolában előkészítő tagozat, és oda hányan 
járnak? 
 

D.M.: Általában általános iskola első-második osztályában 
kezdenek a zenével foglalkozni, de kivételként vannak kisebbek is. Nekem 
is van óvodás előkészítősöm. Én fontosnak tartom, hogy ilyen nagyon 
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kicsi korban kezdjünk, mert ekkor nagyon kreatívak a gyerekek. Nálunk 
azonnal hangszert is választanak. 
 

Á.M.: Szerinted szükség van-e arra, hogy egy tanár állandóan 
továbbképezze magát, vagy elég az, ha csak szinten tartja a tudását? 
 

D.M.: Én nagyon jónak tartom a továbbképzési rendszert, 
ismerkedni lehet az újabb kiadványokkal, mások tanításával, kilépni a 
rutinból, feltöltődni friss tudással. 
 

Á.M.: A jelenlegi versenyre kevesebben jöttek-e el, mint korábban? 
 

D.M: Dehogy! 48 gyerek van itt a megyéből. Ez nagyon sok. 
Ebből is látszik, hogy az eredmény „tanárfüggő”. Ha egy-két ügyesebb 
növendék van a tanár osztályában, akkor már lelkesen készíti egy ilyen 
rendezvényre. Ebben a megyében a tanárok örömet találnak a felkészítő 
munkában, annak ellenére, hogy semmi plusz térítést nem kapnak érte. Az 
elmúlt héten például kamarazene találkozó volt 150 résztvevővel. Ez volt 
a 39.-ik. Az országban úgy gondolom, egyedülálló ez, mert folyamatosan 
megrendezett fesztiválról van szó. 
 

Á.M.: Ebben valószínű a Te nagy rálátásod és szakmai 
felkészültséggel rendelkező szervező tudásodnak is nagy szerepe van. 
 

D.M.: Való igaz, mindennek kell egy jó motorja legyen. De 
egyedül nem megy. Az én érdemem talán annyi ebben, hogy sikerült egy 
igen jól működő apparátust felépítenem. Ez egy közös ügy, a kollégák 
szeretik az összejöveteleket, a találkozókat. 
 

Á.M.: És ki „koldulja össze” mégis a nélkülözhetetlen kiadásokra 
az anyagiakat? 
 

D.M.: Hát aki szervezi! 
 

Á.M.: Akkor ennek a beszélgetésnek alcíme az is lehetne, hogy 
 „… beszélgetés a Főkoldussal”? 
 

D.M.: Sokszor magam sem tudom, hogy merek belevágni 
dolgokba, aminek nincs meg előre a teljes anyagi fedezete! Most lesz 
nálunk például újra egy „Fesztivál hét”. Most jelszónk: „Az uniós 
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csatlakozás jegyében”. Május elsején zárul az esemény. A program egy 
helybéli grafikus művész kiállításával kezdődik. Meghívok mindig egy 
reprezentatív hangszeres művészt a megnyitóra. Másnap lesz egy 
szimfonikus zenekari koncert, azután a Hollandiában élő Scholz Péter tart 
Fried Gézáról egy előadást, és mi megtanultunk egy csomó Fried művet 
erre az alkalomra. Majd a zenei pályán tanuló növendékek és megyei 
verseny-győztesek koncertjére kerül sor, azután a megyei zenetanárok 
koncertjére, majd következik egy gála: egy alapítványi bállal zárul a 
rendezvény itt Tatabányán a népházban. Ez a felszabadult szórakozás 
helye. Ezt évek óta megrendezzük. Tudom, hogy mire rákerül a sor, 
addigra összejön a megfelelő anyagi keret is. 
 

Á.M.: Visszakanyarodva a mai napra - mit vársz most ettől a 
versenytől? 
 

D.M.: Én azt várom, hogy mindenkinek nagy örömet jelentsen a 
részvétel, a növendékek tudásuknak megfelelően tudjanak játszani, és a 
tanárok az értékelést jó szívvel fogadják. 
 

 
*** 

 
A verseny végén: 

 
Á.M.: Elvárásaidnak megfelelően alakult a verseny? 

 
D.M.: Igen! Abból is látható, milyen sokan jöttek ide érdeklődni, 

növendékeik játékával kapcsolatosan részletesebb információkat kapni. 
Úgy érzem, a Kollégák egyetértettek a Zsűri döntésével. 
 

Köszönöm a beszélgetést, és további sikeres munkát kívánunk a 
megye valamennyi zeneiskolájának a zsűri, Eckhardt Gábor 
zongoraművész és a magam nevében is. 

 
                                                                              Ábrahám Mariann 

 280 



Parlando: 2004/6, 42-44 p. 
 

HUNGAROTON ÚJDONSÁGOK 
 

Soproni József Jegyzetlapok zongorára és XIV. szonáta című művét 
2 CD-korongon bemutatja és ismerteti: Ábrahám Mariann 

 

 

Ábrahám Mariann diplomáját a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán Kadosa Pál tanítványaként nyerte el. 
Tovább képezte magát Drezdában A. Webersinkénél és a moszkvai 
Csajkovszkij Konzervatóriumban J. Zaknál. Hazatérte után a 
Filharmónia szervezésében rendszeresen foglalkoztatott 
előadóművészi tevékenységet folytat. Fulbright-ösztöndíjjal hosszabb 
időt töltött az USA-ban, ahol kutatómunkát végzett, hangversenyeket 
adott, előadásokat, mesterkurzusokat tartott. Nevéhez fűződik a 
„Jegyzetlapok” négy füzetének és több más kortárs szerző 
zongoradarabjának ősbemutatója,és  a Magyar Rádióban történt 
„Z” felvételek. Hazai és nemzetközi versenyek zsűritagjaként, 
konferenciák előadójaként ismert. Zenei tevékenységéért több állami 
elismerést és kitüntetést is kapott. (Weiner-díj, Apáczai Csere János-
díj, Artisjus díjak /1987, 1999, 2003/ UNESCO kitüntetés 
(Franciaország), Árpád-Aranyérem /USA/ ). Munkásságának doktori 
fokozatát a nagy magyar zeneművész és pedagógus, Varró Margit 
életművének feldolgozásával nyerte el. Az Európai Zongoratanárok 
Szövetsége (EPTA) magyar szekciójának vezetője, a budapesti 
Bartók Béla Konzervatórium tanára. 

A kortárs magyar szerzők zongorára írt művei között kiemelkedő 
helyet foglal el Soproni József Jegyzetlapok című zongoradarab sorozata. 
Az 1974 és 78 között keletkezett, négy füzetben elrendezett darabok 
Bartók Mikrokozmoszához hasonlóan követik egymást, miniatűr formába 
öntött gondolatoktól kezdve a nagyobb szabású és zenei ihletésű 
darabokig. A sorozat egyfajta kompendium arról, milyen zeneszerzési 
technikák születtek a XX. században, Európában. E műveken keresztül 
megismerhetjük az elmúlt évszázad zenei gondolkodása modelljeinek, 
sokrétű zenei eszközének azt a szeletét, melyek a Szerzőt megérintették, 
melyeket alkotói eszköztára számára magáévá tett. A Jegyzetlapok 
darabjai ily módon a Szerző értékrendje szerint fogalmazva, mai 
eszközökkel közvetítik a mai ember gondolatait, de úgy, hogy 
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kontinuitásban maradnak a múlttal is. Gyakran megjelenik a polifon 
fogalmazásmód, az ősi magyar népdal és a siratók deklamációinak hangja 
áttételesen, ötvözve a századvég zeneszerzési technikáival. 
 

Soproni igénye, hogy művei mindenekelőtt karakterisztikusan, 
beszédszerűen szólaljanak meg. A klasszikus értelemben vett harmóniákat 
felváltó clusterek színeikben kapcsolódjanak egymáshoz, és hozzanak 
létre egyfajta tér-élményt, tág hangzó teret. A hangzások részlet-gazdag 
akusztikai kiaknázása egyik legfontosabb követelménye a Jegyzetlapok 
előadásának. 
 

A zenei gondolatok lejegyzése két kompozíciós eljárás körül 
mozog. Az egyik metrikus jellegű, hagyományokra épülő. Itt a zenei 
mondatok kötöttebb hosszúságúak, egymásból következhetnek, vagy akár 
kontrasztálhatnak is egymással. A másik kompozíciós forma alapján, a 
darab szabadon elbeszélő, improvizáció-szerű, lazább zenei anyagból épül. 
Ezt támasztja alá az ütemvonal nélküli lejegyzés is. A liberamente előadói 
jelzésű karakter azonban nem a darab lassú tempójára utal, mely a mű 
széteséséhez vezethet, hanem jelzi azt a megengedett előadói szabadságot, 
melyben a darab egy-egy eleme a lejegyzés arányainak, a kifejezés 
dramaturgiájának értelmében közelebb, vagy akár távolabb kerülhet 
egymástól. Emellett a hullámzó dinamika, és a nagy ívekben összefoglalt 
előadás elengedhetetlen. Lényeges, hogy minden motívum, zenei értelmű 
és tartalmú megfogalmazást nyerjen. A beírt dinamikák hangzás-irányokat 
jeleznek, melyeknek fedniük kell a zene hullámzását. 
 

A darabokban gyakran akkord modellek időbelileg szétszórt 
hangjaival jön létre izgalmas, ritmikus játék, mely szintén a forma 
metrumban rejlő lazításának és sűrítésének lehetőségét teremti meg. 
Sokszor a néhány ütemből álló művek is sokféle mozgáskaraktert 
vonultatnak fel, melyeken keresztül kidolgozhatók a zenei gesztusok 
gazdag koreográfiái. Már az apró darabok is gyakran robbanásszerű 
dinamikával sűrítettek. De míg a klasszikus és romantikus zenében a 
különböző karakterek hosszabb időtartamban élnek, itt - különösen az első 
két füzetben - pillanatok alatt kell az előadónak lelkületet váltani, 
különböző lélektani állapotokat megjeleníteni, kifejezni. 
 

A Jegyzetlapok első füzete pedagógiai célú felkérésre készült egy 
olyan periódusban, melyben szinte kötelező volt a korábban elhanyagolt 
hangközök használatának előnyben részesítése. Soproni műveiben 
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azonban a disszonanciaként ismert hangközök is kifejezést szolgáló 
színek, vagy színfoltok, melyeknek a mű mondanivalója értelmében széles 
dinamikai skálán, puha billentéssel kell megszólalniuk. Az első füzet 
fantáziában gazdag apró darabjaiból már a néhány éve zenét tanuló fiatal 
növendék is bátran játszhat. Az adott sorrend betartása nem kötelező, 
mezei virágcsokorként válogathat össze mindenki a neki tetsző, sokféle 
hangulatú műből egy-egy csokorral. A darabok a felfedezés szellemi 
örömét nyújtva a billentés érzékenységének elsajátítását, az abban való 
jártasságot nélkülözhetetlenné teszik. A Jegyzetlapok első-második 
füzetének darabjain át a tanítás legelejétől kezdve felépíthető egy korszerű 
zenei gondolkodás, melyben megnyilvánulhat a gyermekek improvizatív 
ösztöne és a notáció tiszteletben tartásával mindenki szabadon fejezheti ki 
a saját fantázia világát. 
 

A kezdetben miniatűr méretű darabok a további füzetekben a  

 

Soproni József zeneszerző 1930-ban született Sopronban. A Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen több mint negyven éve tanító, 
majd rektori tisztséget is betöltő Kossuth-díjas komponistát, a 
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagját, zenekari 
kompozíciói, versenyművei (zongora, hegedű és gordonka), 
egyházzenei alkotásai, vonósnégyesei, számos zongoradarabja, 
kórusművei és dalai fémjelzik. Különlegesen érdekes meghallgatni 
és összevetni az 1974 és 78 között keletkezett Jegyzetlapok című 
zongoradarab ciklusát a jóval később komponált XIV. szonátával. 
Közöttük kompozíciós kezelési és hangvételt érintő kapcsolatokra 
figyelhetünk fel. A Szerző kompozícióiban előnyben részesíti a 
variáció formaképző elvét, mely szavaival élve „nem formaképlet, 
hanem nyersanyag, építőkő, amelyből egy folyamat felépíthető. 
Állandó belső kohéziót biztosít, és ez működteti a kontinuitást.” E 
megállapítás igaznak bizonyul a felvételen hallható, egymástól 
negyedszázadnyi időtávban keletkezett művekre is. 

zenei eszközök megtartása és bővítése mellett terjedelmesebbé, igazi 
korszerű, nagyszabású, előadóművészi feladattá növekednek. Néhány 
Hommage-ban a Szerző nagy mesterek előtt tiszteleg. De az utolsó két 
füzetében más, egészen különleges karakterű darabokkal is 
találkozhatunk. A fanyar illatú Lombhalmok, az elvadult Ámokfutó zenei 
képe, a Napfényben című darab csengő-bongó hangnyalábjai mellett talán 
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a legizgalmasabb a Strófák néma billentyűkkel című darab, melyhez 
hasonló mű alig található a kortárs zongorairodalomban. A darabot 
olvasástechnikailag nem a megszokott panelek mentén jegyezte le a 
Szerző. A tartott hangok miatt lyukasan és kopogósan hangzó motívumok 
ideges ritmikával szólalnak meg. Az anyag improvizatív mozgású, 
szertelenül villódzó, és felfokozott indulati töltéssel hol sűrűsödik, hol 
ellazul, ördögi berobbanásokkal feszíti a történést. A sorozat befejezését a 
csend zenéjének szenteli a Szerző a meditatív karakterű Játék a csenddel 
című darabbal. 
 

A Jegyzetlapok című sorozat a XIV. Szonátában nyeri el 
nagyméretű ciklusban elrendezett összefoglalását. A Szerző e művét 2001-
ben komponálta az előadónak szóló ajánlással. A szonáta négy tételes. Az 
első tétel (Andante) kissé rapszodikusan tempóváltoztató, figuratív és 
táncos elemekből tevődik össze. A nyitó motívum többször felbukkan 
különböző regiszterekben hangszerelve, gazdag érzelmi tartalmat 
hordozva. A második tétel (Con moto, leggiero) váltakozva csengettyű és 
harangzene jellegű. Játékos, könnyed, magaslati szférába hangzó zenei 
anyaga ellentétben áll az ezt követő tétel komorságával. A harmadik tétel 
(Tranquillo) súlyos kezdő akkordjaival gyászzenére emlékeztet, melyben a 
zenei szövetbe - emlékfoszlányként - dallamos-ritmikus elemek, a 
lélekharang felsejlése is beleékelődik. A negyedik tétel (Allegro vivace) 
viharos improvizáció, mely meg-megtorpan, hogy aztán újra kavarogva 
rohanjon bele a meg-megszakadó, lelassuló skálahangokkal a mélybe. E 
két művet a Szerző szándékai szerint szellemi híd kapcsolja össze - 
negyed évszázad távlatában. 

 
Ábrahám Mariann 
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Muzsika: 48. évfolyam, 10. szám (2005. október), 3.-4. p. 
 

Aki helyett a zene beszél 
Soproni József 75. születésnapjára 

 
Műveid előadójaként kaptam felkérést köszöntésedre. E kérésnek 

nagy örömmel teszek eleget, de régen álltam ilyen nehéz feladat előtt, 
mint most. Jó lenne a mindenki által használt és elfogadott 
jókívánságokkal kezdeni: Isten éltessen még sokáig, az emberi élet 
legvégső határáig, jó egészséget, munkában gazdag éveket kívánok - vagy 
valami hasonlóval, ami szívből jövően igaz kívánság is lenne. De 1990-
ben, 60. születésnapod alkalmából is műveidhez fordultam segítségért, 
amikor Köszöntő helyett:  a Jegyzetlapok című sorozatról címmel cikket 
írtam a Parlandóba. Úgy gondoltam akkor, és ma is úgy gondolom, hogy 
az alkotás, a zenemű a szerző édes gyermeke, és az azzal való foglalkozás 
elementárisan mély és lényeges gondolati tartalmat hozhat felszínre, 
amiért érdemes, sőt öröm felfedező útra indulni, mert mást is 
megajándékozhat új ismeretekkel. 

E sorozat megjelenése után, a hetvenes évek elején segítettél 
először tanácsaiddal megérteni az egyes darabok, és talán mondhatom, 
műveid sorának mélyebb értelmét. A bemutató, majd az ezt követő 
hangversenyek előtti konzultációk alkalmával válhatott egyértelművé az 

is, hogy a zeneművek a szerző 
helyett is „beszélnek”, ha az ember 
képessé válik arra, hogy 
belehelyezkedjék egyfajta 
gondolatvilág rendjébe. Úgy is 
fogalmazhatnék, hogy a művek 
árulkodni tudnak olyan rejtett 
gondolatokról, érzésekről is, melyek 
felfedezésére és megértésére nem 
mindig születik meg egy előadóban 
a kellő intuíció. 

Személyedben olyan embert 
ismertem meg, aki évtizedek óta 

töretlenül képes a legmagasabb rendű zeneiséggel, az alkotó ösztön 
parancsoló belső kényszerével dolgozni, írni, új műveket létrehozni. Úgy 
tűnik, a forrás kiapadhatatlan, és ez már önmagában is csoda. 
Az én emlékeim Rólad évtizedekre nyúlnak vissza. Lenyűgözött az 
élmény, amikor először hallottalak improvizálni, kezed alatt a zongorán 
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gazdag élettel telt meg a zene, áramlott, hömpölygött, zengett, sodort, nem 
kellett keresgélni a hangokat, mert azok szervesen egymásba fonódtak. 
Olyan élményt nyújtott ez a tapasztalás, hogy továbbhaladni kényszerré 
vált. 
 

A hatvanéves születésnapi köszöntő óta tizenöt év telt el, és én 
még mindig ugyanazon a ponton állok, telve kíváncsisággal, a megérteni 
akarás feltartóztathatatlan vágyával. A közelmúltban két újabb daraboddal 
ismerkedhettem meg közelebbről, sőt az a megtiszteltetés ért, hogy az 
egyiket nekem dedikáltad, a másik előadására pedig felkértél. Arra 
gondolhatnék, talán sikerült már megértenem valamit műveid lényegéből, 
így abból is, amit e darabok közölni kívánnak. Kérdés, hogy az eddig 
felismert rendezőelvek elegendőek-e ahhoz, hogy e művekkel való 
találkozáskor biztonságosan eligazítsanak. Talán. De ne legyünk túl 
optimisták - a már meglévő ismeretek nem transzponálhatók 
mechanikusan. Éppen azért, mert a már ismert elemek az élet összetett 
gazdagságának csak egy kis szeletét érintik, és az évek előre haladásával 
máshová kerülhetnek a súlyok, változhatnak az arányok. A már rutinnal 
alkalmazott eszközöknek újra és újra át kell lényegülniük a zene 
érdekében. „Soha nem a hangszert kell nézni elsősorban, hanem a zenét. A 
hangszer csak a zenéért van, mely abszolút és független a hangszertől.” 
 

Emlékszem még ezekre az évtizedekkel ezelőtti vezérelvekre: 
„keressük a nagy mesterek isteni pillanatait, próbáljunk az óriások - Bach, 
Mozart, Beethoven - lelkébe bepillantani, műveik annak tükrei. A nagy 
zenékből világot átfogó szellem sugárzik, melyben az Abszolútumot 
megtestesülve látjuk. Tudjunk gyönyörködni abban a szellemben, mely 
műveik megalkotását vezérelte és megtestesítette. Ha ezt a szellemet az 
ember talán egy pillanatig teljesen magáénak érzi, az kárpótol mindenért.” 
Hitvallásod volt ez a pálya kezdetén. 
 

És most, évtizedekkel később, kezemben tartom a 2003 őszén 
komponált 18. szonátát. Hihetetlenül gyorsan, három hét alatt született ez 
a mű! Romantikusnak is nevezhető, ugyanakkor erőteljes belső tartása 
van. Az anyag jobbára csak két- vagy háromszólamú, néhány akkord 
dúsítja. Messze túlnő már a hetvenes évek stílusán, a Jegyzetlapokén, 
hiszen azok a tételek többnyire ötletfoszlányok, ezt a művet eddig 
összetartja a nagyforma. „Arra törekedtem, hogy benne legyen az eltelt idő 
summázata.” Az első tétel indítása a franciás barokk nyelvén szólal meg, 
lírai hangon, egy ornamentika, akárcsak a B-dúr partita kezdete, de 
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modern nyelvezetben kifejtve. Hosszú körmondattá növekszik, egyik 
gondolat teremti a másikat, mert van mondanivalója. Beszélgetésünk 
közben fogalmazódott meg bennem, hogy egyfajta zenei nyelven 
kifejezett belső állapotot sugall ez a darab. „Ehhez tudni kell a szakmát - 
hangzott a válasz. - És akkor a szakma kiszolgál engem. Mindent 
megcsinál, amit akarok. Nem kell már azzal küszködnöm, hogyan rakom 
össze. Önmagától működik, mert már egy olyan állapotot teremt bennem, 
hogy pontosan tudom, hogyan kell megformálnom. És még valamit - 
mondtad - állandóan a nagy mesterek élnek bennem. Például az a kérdés 
izgat, hogyan lehet a mai zenei nyelven olyan világosan tagolni a 
folyamatot, olyan tájékoztató jelleggel, mint ahogy Mozart cezúrákkal, fél 
zárlatokkal tagolta a periódusokat. Ott működtek a tonika-domináns 
funkcionális útjelzői. Nálam a fermáták szolgálnák ezt a célt, 
természetesen nem ürülhet ki a hang ez alatt, hanem megy, él tovább. A 
gyors tételek pedig gyorsan villognak, rohannak a képek.” 

 

tett fel. 

És közöttük testet ölt a harmadik tétel. 
Benne a Bach-idézetekkel, amelyek csak 
felsejlenek. De ott kell lenniük! „Bele 
kellett lopnom onnan valami kincset. Az 
első akkord fényesen szóljon, de puhán!” 
Vagyis hihetetlenül körbe kell járni már 
egyetlen hangzatot is ahhoz, hogy az ember 
először megértse, majd meg tudja élni, 
miért éppen úgy van az leírva. „Ez a tétel 
teljesen szubjektív. Önarckép.” És 
véletlenül megtudhattam azt is, honnan és 
milyen jelentéssel bukkan fel, mit idéz 

évtizedek messzeségéből egy egyszerű, fényesen zengő B-dúr hármas 
hangzat-motívum, milyen élményvilág van mögötte, és miért fátyolozza 
be barokkos fényét a moll hangzat. A beszélgetés véletlenül derített fényt 
erre a távoli összefüggésre, így ez a mindössze egy-két másodpercnyi 
idézet is egy világot fedeztethe
 

A kérdés tehát mindig az, hogy ami az előadó tolmácsolásában 
megszólal, közelében van-e egyáltalán annak a mondanivalónak, amit a 
mű valójában képvisel, ami miatt a szerző úgy komponálta azt. El tudja-e 
az ember rendezni, hitelesen megszólaltatni a mű összefüggéseit 
formailag, dinamikailag, dramaturgiailag, egyszóval tartalmilag. A 
kottából minden kiolvasható, és nem is a hangok lejátszása okoz gondot, 
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hanem a szellemi és dramaturgiai történés gyors felfogása, megértése és 
játéktechnikai transzpozíciója. 
 

Születésnapodon szívből kívánom, hogy az elkövetkezendő évek 
alatt minél többször avass be bennünket, előadókat abba a szellemi 
világba, melyből műveid megszülettek és megszületnek, mert az 
előadóknak - akik egy új mű elsajátításáért a legőszintébb szándékkal, de 
mégis csak „kívülről” indulnak harcba - számtalan akadályon kell 
átvergődniük. A próbák útját - akárcsak A varázsfuvolában - végig kell 
járniuk ahhoz, hogy célba juthassanak. 
 

Így most, befejezésként leírhatom ismét: 
 

Köszöntő helyett - néhány gondolat a 18. szonátáról. 
 
Gazdag alkotó éveket kívánok a jövőben is. 

 
Ábrahám Mariann 

 
 
 
 
SONUS: vol. 26. no. 1, FALL 2005. 37-54 p. 

 

A HUNGARIAN COMPOSER IN THE 20TH CENTURY 

JOZSEF SOPRONI'S NOTE PAGES FOR PIANO 

 
Introduction 
Piano music is an important and significant trend within 20th 

century Hungarian music. To find the historical roots of this trend, we 
must go back to the time of Franz Liszt. Béla Bartók, while working on 
the development of his new sound in music at the beginning of the 20th 
century, deservedly continued in the tradition of Beethoven in form, 
magnitude, and richness of thought, but adopted the inclination for 
experimentation from Liszt. With his large scale and significant piano 
works, Bartók has a merited place within the universal history of music. 
Naturally, the generation following Bartók took the direction this 
composer had set, if not so much as in his stylistic characteristics, but in 
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his desire for experimentation. Through this idiom, Bartók created striking 
works full of new ideas and rich harmony, attesting to a refined sense of 
form; and for the most, a lasting piano literature. The new generation of 
the mid-20th century was looking for new paths to follow. 
 

From among the piano works of contemporary Hungarian 
composers, József Soproni’s (1930-) Note Pages deserves an outstanding 
placement. Soproni composed this work between 1974-78 in response to a 
commission and the original goal was to create a composition inspired by 
the new idiom of the second half of the 20th century for both piano 
students and concert pianists at the beginning of their career. The high 
quality of the musical content and structural considerations of this work, 
however, far exceeded its original goal.  
 

József Soproni had received his composition degree in 1956 from 
the Franz Liszt Academy of Music. The following year he was appointed 
to teach at the Béla Bartók Conservatory where he remained for 15 years. 
In 1974 he was appointed University Professor and from 1988 to 1994 he 
was Rector of the Liszt Ferenc Music Academy where he taught 
theoretical studies and composition. Thus, he was deeply involved in 
education. 
 

Note Pages consists of four notebooks, 82 pieces in all, and in the 
spirit of Bartók’s Microcosmos. The pieces range from thoughts poured 
into miniature form to more large scale ones with a depth of content 
demanding great technical preparation. The four notebooks follow each 
other in order of difficulty. Note Pages was preceded by several other 
piano works. However, Soproni never published those he wrote at a very 
young age. His first published work, Four Bagatelles, was composed in 
1957. Also his works were not characterized by the almost mandatory folk 
music centricism of the 1950’s in Hungary as he never composed works 
based on folk music. The characteristic role the piano fills in Soproni’s 
overall ‘oeuvre’, even up to his most recent works, is already present in 
the Four Bagatelles. During the first three decades of his career the piano 
was not Soproni’s instrument of choice for more monumental works. For 
him the piano was the medium of compositional workshop studies, the 
place where compositional problems surfaced. The Seven Piano Pieces of 
1962 is far removed from the world of the Bagatelles in style and in the 
use of expressive techniques. Before he composed this work Soproni 
gathered a variety of musical experience attending the Darmstadt Center in 
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Germany. Although these seven pieces are independent of each other they 
follow each other in a definite cyclical plan with slow and fast 
movements; and the duration of the movements is epigrammatically terse -
the shortest movement lasting for 30 seconds and the longest for 2 
minutes. While following a strict formal construction Seven Piano Pieces 
is at the same time a painter’s sketchbook displaying a rich variety of 
ideas, compositional methods, and effects. 
 

Towards the end of the 1960’s Soproni experienced the liberating 
effect of discarding a dependence on the example of other composers and 
of forging his own musical language and technique. This new phase in his 
creative life is marked by a freely-interpreted twelve-tone technique, 
though bound and made stricter by the demands of form inherited from the 
classical masters, and by his penchant for the contrapuntal treatment of 
musical material. The post-Webernian way of thinking and the principle of 
serialism had only a peripheral influence on Soproni, and he never became 
a follower. He wrote, “I was never able to acquire a taste for serial 
technique. This compositional process was alien to me and I considered it 
meaningless to determine such variables as rhythm, dynamics, and sounds 
before even starting to compose. I listen to the process inside me. On the 
other hand, the acoustic result of serialism was exciting, because it 
stimulated my imagination.”(1) He also only occasionally uses 
dodecaphony and only as much as the logics of a particular work demand. 
The turn of the 1960’s and 70’s was his ‘Sturm und Drang’ period during 
which the emotions expressed in his work intensified, and the music was 
rich in gesture, dramatic contrasts, and vivid dynamic changes. 
 

Soproni continued to regard the piano as a medium for the 
exploration of compositional problems. His Invenzioni sul B-A-C-H 
(1971) and Incrustations (1973) pay homage to variation form and analyze 
a single problem. They are built on the numerous possibilities of 
combination presented by the major and minor variants of a triad. In so 
doing they illustrate an important poetic tenet of Soproni - that of the 
defining role of the ’omnia ex uno’ principle; namely, musical evolution 
from small cells. In order to gain a detailed insight into the composer’s 
thought processes with the help of the piano; we will now examine his 
impressive work of 4 notebooks written during the 1970’s entitled Note 
Pages. 
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Note Pages, 4 Notebooks, 82 Pieces 
It seems that this piano work summarizes the characteristics of the 

composer's applied instrumental and compositional technique. It can also 
be considered the conclusion of a compositional period which at the same 
time marks the beginning of a new one. We must first familiarize 
ourselves with the structural principles to be able to perform this work 
according to the composer's original idea. The main difficulties within the 
Note Pages are not only technical, but primarily musical in nature; thus, a 
prerequisite to their proper performance is their preliminary study and an 
understanding of the relationships within the entire work, sort of grasping 
a global experience. 
 

The pieces within the first notebook barely exceed the usual 
classical period, but here the performer has only moments for 
psychological change because the piece is merely a flash not taking the 
time and space of development and expression of the musical character as 
we may experience in classical music. Even in the small forms of the first 
pieces we find ourselves facing aspirations full of tension which point in 
the direction of the piece’s dramaturgical happenings. Soproni writes: 
 

Speculation was never my intention; I never wanted to write atonal 
music. My tonal vocabulary is primarily diatonic, interrupted by the 
‘discoloring notes’. When you start writing something, an idea is working 
inside you. I listen to the compositional process taking place inside me. 
There is always a compositional activity in the background directed 
toward a point of formation. This sometimes happens instinctively, other 
times it is the result of a conscious effort. The range of tones characteristic 
of dodecaphony is merely reflection, lacking the severity characteristic of 
the orthodox style. I imagine music in great curved arches and I desire 
beautiful sounds, the undulation of a melody, and the natural talkativeness 
of human beings. Harmony, in the classical sense, is often substituted by 
clusters. They are present in patches, but within the context of the given 
music, and can be sounded in a variety of different musical characters. The 
acoustic exploitation of this sonority is important, the feel for acoustic 
beauty, and its transmission. That is why the inner hearing and 
understanding of these pieces is crucial to achieve a good performance. By 
the time I wrote Note Pages composing techniques born during the 20th 
century had already crystallized within me, and these pieces strove to 
introduce and summarize these techniques. We could even call it a sort of 
alphabet, a compendium, of the previous century's music. Through the 
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study and playing of these pieces, we become familiar with the technical 
models of 20th century music composition, if in a miniature fashion. The 
most important thing is to prevent oneself from looking for rules one can 
implement in every instance. One of the most important musical attitudes 
is that the performer be clear about the directions of musical movement.(2) 
 

In writing down his musical thoughts, the composer moved 
between two processes of musical composition: One is metrical in nature 
and is based on traditions. In this, the more closely bound length of the 
musical phrases may come from each other, or contrast with one another 
as in the Burlesque (Notebook 1, #25), Ex. 1. The essence of the other 
compositional form lies in the more relaxed musical material of the piece 
which is a kind of free narrative, like an improvisation as in the Epigram 
(Notebook 1, #22), Ex. 2. This is reinforced by the score, which has no bar 
lines. For example, the kind of performance denoted by liberamente does 
not indicate a slow tempo for the piece, which might cause it to fall apart. 
Rather, a controlled freedom for the performer is conditioned by the 
composer’s expressive intent, during which time the integrity of the 
musical idea must be maintained. At the same time, wavelike dynamics 
and broad phrasing are indispensable. The important point is that every 
motif must be given an expression, which has both musical character and 
meaning. The composer’s indications of dynamics amount to guidelines, 
and these must cover the natural movement of the music. The piece begins 
with an invocation-like introduction, with the denotations ‘tranquillo’ and 
‘liberamente’. 
 

Of course, these two compositional concepts do not rigidly 
separate from each other; in most pieces they effectively follow each 
other. One of the composer’s favorite ways of handling music was the 
barely noticeable transformation of certain chords or motifs which appear 
in the various registers of the instrument, within several contexts of the 
piece. We must embark on an unbelievably exciting journey to explore the 
often instinctively created identical structures, the interchanging of 
repetitive, differently applied chords, their undoing and redoing; in other 
words, their transformation. Experience in discovering these possibilities 
require a different type of musical analysis, and musicians raised on 
classical music often lack the self-confidence to do so. In the folioing 
piece, Piles of Leaves (Notebook III, #7), the composer consciously 
interchanges the position of the chords. As a result of this transformation 
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the harmonies sound in various registers of the instrument and the musical 
phrases are clearly divided by the fermatas, Ex. 3. 
 

Another example of the same compositional concept is the piece In 
Sunshine (Notebook IV, #1), Ex. 4. Here the composer arranges an 
acoustically nicely sounding chord model. The choice of the chord is a 
conscious one, its variations created the tonal vocabulary of the piece quite 
unconsciously. The shining block of the first chord scatters all over the 
keyboard - its sounds appear in the most varied of registers and 
transformations. The composer recalls that, “I was not led by any type of 
purposeful deliberation, a resonance was living inside me, and 
experiencing it was what inspired me”.(3) Certain levels of the piece are 
completely tonal, but together with the other layers, the piece is not tonal 
as a who le. It is important that a jingling sound be born from this 
collective resonance. 
 

Here In Sunshine the models and scope of ideas are extremely rich. 
The formation of the piece as a musical gesture and its sensitive 
performance are often made more difficult by the topographically 
scattered sounds which seem to be independent of each other. According 
to the composer’s musical concept this type of scoring covers an aleatoral 
way of thinking, but the scattered sounds must come together in correct 
rhythmic proportions to create a melody which Soproni requires to be 
followed. The scattered points, or the small parts they create, are little cog 
wheels. The relationship between the multitudes of these cog wheels is 
what is able to create the experience of the piece. These relationships must 
be found in order to be able to summarize larger slices of the piece. 
 

The Bird and the Butterfly (Notebook II, #14) is a thought taking 
flight, followed by the rhythmic bringing to life of very fine constricted 
and fast movement, EX.5. In this piece choreographic depiction is 
prevented by the connected but asymmetrically dispersed melodic material 
which requires the frequent changing of bands. Soproni writes, “I am 
aware that the scoring of modem music puts the inexperienced player in a 
difficult position, even though the material itself is instrumental-like and 
playable in a relative way. Romantic composers wrote playable works but 
it was an instrumental mannerism, a set of decorations which satisfied the 
taste of the composer’s time, the demand for virtuosity. Debussy’s works 
are “instrument-like’, but in a different sense. Debussy had found the most 
playable possibilities for interpreting the harmonic fantasy of French 
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music from the beginning of the 20th century on the piano. The message 
of modem composers is also represented by instrumental practice, within 
which every composer has the private technique which imprints the works. 
The pianists raised on a Romantic repertoire, for example Liszt, finds it 
more difficult to read this piece until they find the intellectual key to 
reading the scores of 20th century music”.(4) 
 

Mixing up the automatic diatonality and pentatonality of the black 
and white keys (one hand is below while the other is above) is a frequent 
acoustic and manual experience, and appears conspicuously frequently in 
the pieces. This, however, was not a new compositional method. It was 
applied often during the beginning of the 20th century by Debussy, 
Bartók, Stravinsky and many others. In Soproni’s works it often serves to 
color the diatonality. Let’s use a very simple “white model”, a C-D-E 
patch for example. If we expose this onto the similarly sounding “black 
model”, F#-G#-A# patch and they are sounded simultaneously, they will 
provide an unusual color. Soproni writes, 2I expressly require a sensitive 
touch. I find hard piano playing difficult to listen to. I desire soft colors, 
rather than the grating hammering of dissonance”.(5) Two pieces illustrate 
this method of composing. In Fog and Cloud, (Notebook II, #11), Ex. 6, 
presents a figure of a chord in forte dynamic which shines through the 
dense murmur at the end of the piece. 
 

In Whites and Blacks (Notebook I, #34), Ex. 7, the performer must 
be able to activate the imagination on two completely independent 
horizontal tracks. The parts do not rely upon each other and the two hands 
are not in synch. It is as if two separate mediums were playing with the 
freedom of improvisation. An important thing to keep in mind is that 
neither hand should adapt the throbbing of the other. The dynamics in the 
notation merely indicate the direction, but it is important for them to 
always follow the undulation of the music. The fact that the pitches are not 
written underneath each other could pose some difficulty in reading the 
music, but the essence of this is that they do not sound at the same time, 
seemingly speaking a different musical language. Conscious counting and 
the exact playing of the pitches are valuable at the time of reaching. The 
performance of a piece like this is only good if the performer dares to 
break away from a sure counting and is able to gain an overview of the 
musical material. To the average pianist it seems as though this musical 
composition has appeared out of nowhere, whereas its conception can be 
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found in numerous improvisation scores of Romantic music. In this piece 
diatonic sounds are heard together with the black pentatonic keys. 
 

The piece Alla Serenata (Notebook III, #3), Ex. 8, is a rare 
polytonal piece in the four notebooks. Here we experience a ringing 
spatial effect where all 12 pitches operate completely equally. The broad 
opening up of the common chord of Ab-C-Eb interweaves the musical 
process in which the extended positional flow in Ab major serves as a 
constant background providing the piece's basic tonality. The colors 
created by the opening of the common chord followed by again another 
expansion of overlaying must be played according to the register and the 
character of the given tones with an independent sound, with different 
coloration; and it is precisely by mixing the colors of these distinct layers 
that create the unusually ringing spatial effect. 
 

Concluding Remarks 
This brief introduction to József Soproni’s Note Pages shows some 

of his characteristic compositional traits. Shining the spotlight onto the 
principles which form these pieces can result in their deeper 
understanding. Polyphonic musical thinking, the tradition of which so 
permeates Soproni’s art, has also found its place within these pieces. The 
authentic playing of the black and white keys sounded together wishes to 
indirectly transpose the musical language of the 20th century, the 
knowledge of the polyphonic “seeing-hearing-moving” concept. However, 
the titles indicate pictures richly interwoven with emotion and feeling 
alive in the composer’s imagination. Soproni has included dynamically 
bursting climaxes in even the shortest of pieces. Dramatic tension as well 
as the opposite, internal peace and the stillness of silence, can be found 
within the pieces, frequently even within the same piece, within the same 
framework. Note Pages occupies a special place on the list of Soproni's 
piano works. 
 

During the 1980’s the composer felt he had drained the well of 
sounds he had been applying. However, his musical raw material 
continued to be the twelve independently handled pitches. The difference 
lies in the arrangement of these pitches as he strives to create a more 
pleasant sound, in the traditional sense. His mode of expression is 
simplified and his style settles. From the middle of the 1990’s the piano 
ceases to fill the role of a workshop study instrument, and kaleidoscope-
like smaller pieces are replaced by more monumental piano works. His 
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first piano sonata was composed in 1996, which was followed by 17 more 
until December 2003.(7) 
 
Soproni completes the four-movement Piano Sonata #18 in November 
2003. He says that, "Only now am I really beginning 1 to compose for the 
piano, to draw out the essence; now my value system is stronger than 
ever".(8) In these sonatas Soproni holds together several passages 
differing in character and theme, in a single movement, and preferring 
larger and more complex movements. By the end of the 1990's Soproni 
had become a prolific composer and his achievements recognized by 
awards and honors bestowed by the Hungarian government. He received 
the highest award of the Hungarian Republic, the Kossuth Prize, in March 
1999. 
 

Mariann Abraham 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTES 
1. Kristóf Csengery: József Soproni - Hungarian Composers, Magus publishing Ltd. 
2002, trans. by Peter Woodward. 
2. Ibid. 
3. Mariann Abraham: “Betekintés József Soproni Alkotoműhelyébe”, Beszélgetes a 
Szerzővel, Parlando 1984, XXVI, issue 8-9, p. 19-24. 
4. Mariann Abraham, “In the Place of Greetings”, Notebooks VI. I, on Soproni’s 60th 
birthday, Parlando 1990 XXXII, issue 4-5-6, p. 1-12. 
5. József Soproni, Commentary text for the CD ‘Soproni, Note Pages for Piano and 
Sonata #14’, Hungaroton Records Ltd., 2004, performed by Mariann Abraham. 
6. See note 4. 
7. See note 1. 
8. Máté Hollós: “József Soproni’s Piano Period-Works in Progress”, Muzsika 1999, 
January issue p. 42, quoted by Kristóf Csengery. 
 
We are grateful to Editio Musica Budapest for permission granted to publish the 
examples of Note Pages by composer József Soproni. 
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Parlando: 2005/6, 27-29 p. 
 

Nemzetközi Liszt Zongoraverseny 
 

Los Angeles (USA), 2004. november 20.-21. 
 

Eckhardt Mária, a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum és 
Kutatóközpont igazgatónője a következő szavakkal köszöntötte a 
versenyt: 
 

Kedves Résztvevők, Zsűritagok, Liszt Barátok! 
 

A Los Angeles-i Liszt zongoraverseny gondolata 14 évvel ezelőtt 
öltött testet először. Szerencsés voltam, hogy az első alkalommal 1990-ben 
Pasadenában tartózkodtam, amikor is 46 fiatal zongorista és 5 énekes 
mérte össze tudását Liszt műveinek előadásával. Tapasztalatom szerint a 
Liszt zongoraversenyek - mint például a budapesti, utrechti és a weimari - 
többnyire állami támogatást élveznek. Csodálatosnak tűnt nekem, hogy két 
elkötelezett pedagógus és muzsikus, Geraldine Keeling és Neszlényi 
Judith, az amerikai Liszt Társaság kaliforniai szekciójának tagjai elég 
bátrak voltak ahhoz, hogy valami tökéletesen újba fogjanak bele, és elég 
erősnek érezték magukat ahhoz, hogy csaknem egyedül, a helyi magyar 
művészetkedvelő közösség csekély támogatását élvezve véghezvigyék ezt a 
hatalmas szervező munkát. Elég ügyesnek bizonyultak ahhoz, hogy 
mindezt sikerre vigyék, és a Los Angeles-i Liszt Verseny, azóta 
hagyománnyá, fontos, nemzetközileg is ismert és elismert zenei eseménnyé 
vált. 
 

A „Budapest Koncert” díjnyertesének játékán keresztül itt 
Magyarországon is hallhatjuk, hogy e verseny színvonala fokozatosan 
hogyan emelkedett alkalomról alkalomra. Biztos vagyok abban, hogy Liszt 
Ferenc ezt a versenyt örömmel hallgatná, és mély benyomást tenne rá a 
Régi Zeneakadémián, a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban adott 
hangverseny. 
 

Kívánok a Los Angeles-i Liszt Zongoraverseny minden 
résztvevőjének sok örömöt Liszt zenéjének játékában. A Mester szavaival 
élve: „A legkisebbeknek sincs megtiltva, hogy nagy dolgokról álmodjanak, 
sőt törekedjenek is nagy dolgokra, szerényen, képességeikhez mérten.” – 
„Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és 
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gyakorlatának színvonalát.” (Francia eredetiből fordította: Eckhartd 
Mária). 
 

Liszt szavainál nem kaphat szebb útravaló bíztatást egy muzsikus 
sem. Ezeket a szavak tökéletesen indokolják a verseny felépítését, ahol 
nem gigászi teljesítményekkel lehet csak megjelenni a pódiumon, hanem a 
szó szoros értelmében minden korosztály, mindenki állóképessége és 
tudásszintje megtalálhatja a neki való legmegfelelőbbet, sőt, sikerre is 
számíthat. 
 

A zsűri tagjaként már két évvel ezelőtt is érzékeltem, milyen 
kitűnő ötlet volt annak a nyolc kategóriának felállítása, mely részben - az 
ismert módszer szerint- az életkori felosztást, az ezen belüli terjedelmet 
szabta meg, részben pedig stiláris szempontok alapján tett lehetővé 
műsorválasztást. Életkor szerint versenyezhettek a következőképpen: 12 
éves korig bezárólag, valamint a 13-14 éves korcsoport, 15-16 éves, 17-
20, és a 21-35 éves korú versenyzők, megszabott időkerettel, szabad 
műsorválasztással. Emellett a „hosszabb művek”, „zongoraversenyek” és 
a „Budapest koncert” címszó alatt is lehetett bővíteni a résztvételt. 
 

Az idei versenyre 135 zongorista és 6 énekes jelentkezett. A 
zongoraverseny három helyszínen zajlott párhuzamosan. A zsűri tagjai 
között megtaláltuk a Magyarországon is nagy tiszteletnek örvendő Alan 
Walker zenetörténészt, Liszt díjnyertes, három kötetes biográfiájának 
íróját, aki kanadai Ontario állambeli Hamilton város zenei egyetemének 
professzora, a magyar származású Ungár Tamást, aki a texasi Christian 
Egyetem professzora és a Cliborn Institut alapító igazgatója, összesen 
kilenc neves egyetem zongora tanszékeinek vezetőit és professzorait, az 
Egyesült Államokban ismert zenei szaktekintélyeket. A résztvevők 
nyolcvan százaléka koreai, kínai, japán, többségük már az USA szülötte. 
Ám bámulatra méltó volt megtapasztalni azt a fanatikusnak is nevezhető 
szorgalmat, amely lehetővé tette számukra, hogy korukat meghazudtoló 
nehézségű darabokkal, briliáns zongoratechnikával már egészen fiatalon is 
bravúrosan szerepeljenek. Hosszas fejtegetésbe lehetne bocsátkozni afelől, 
vajon mi az értéke annak, hogy valaki 10 évesen angyali könnyedséggel 
játssza a La Campanellát, a Rigoletto parafrázist, a Tarantellát, a La 
leggierezzát, a Ricordanzát, vagy a Magyar Rapszódiát. Egy azonban 
biztos: a zenélő hangszeres világnak ez a fele az érvényesülés és a 
tömegből való kiemelkedés lehetőségének mérlegelése kapcsán úgy 
döntött, hogy az ember egyik legértékesebb tulajdonságát, a fegyelemmel 
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teli koncentrált munkát már zsenge gyermekkorban elsajátíttatja 
gyermekével. Számot kell vetnünk azzal, hogy eközben mifelénk azt 
mérlegeljük, hogyan csökkenthetjük, színesíthetjük a hangszerjátékba 
fektetendő munkát a „művészeti nevelés” hangulatos és kellemes 
időtöltésének keretén belül. Nem is lenne semmi baj akkor, ha lenne, 
maradna távoli céljaink között egy olyan réteg kiművelése, aki 
tehetségéhez mérten megmérettetheti magát a jövőben ezzel a 
nemzedékkel. Kinek-kinek joga van megalkotni sokféle szempontot 
felölelő véleményét. Figyelemreméltó volt az is, hogy mindegyik 
korcsoportban 5 díjat oszthatott ki a zsűri. A díjak korcsoportonként 
arányosan változtak. A legkisebb díj (például egy-egy etűd vagy virtuóz 
mű előadása) 25 dollár, a legnagyobb 150 volt. A Budapest koncert 
díjazottjai pénzjutalomban sokkal többet kaptak (például: 1000 dollár - 
Dániel díj, melyet Dániel Ernő zongoraművész feleségének az 
Amerikában Kodály módszert oktató Dániel Katinkának felajánlása tett 

lehetővé, a Rozsnyai Zoltán Emlék-díj 300 
dollár, az Amerikai Liszt Társaság díjai, és 
magánszemélyek által adományozott díjak, 
kiknek neveit, felajánlásuk összegével 
együtt a rendezők felsorolták a 
versenyfüzet hátulján, jól látható helyen). 
Emellett az első díjas repülőjegyet kap 
majd májusban Magyarországra, azért, 
hogy a Liszt Ferenc Emlékmúzeum matiné 
hangversenyeinek egyikén előadhassa 
műsorát. Micsoda kitüntetés „Liszt 
házában” játszani! Vajon hogyan 
gondolkodunk mi erről az előadóteremről? 
 

Volt ennek a versenynek a két évvel 
ezelőttihez hasonlóan egy magyar 

résztvevője is. Akkor Borbély László hozott sikert a magyar 
zeneoktatásnak, ez alkalommal Mali Emese fiatal zongoraművész, 
doktorandusz hallgató, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola 
korrepetitor tanára. 

Mali Emese 

 
Emese négy kategóriában is elindult és mindenhol díjazott lett! Az 

összesített versenyben ő nyerte el az Amerikai Liszt Társaság Díját, mint 
olyan versenyző, akinek összesített pontszámai a legmagasabbak voltak. 
GRATULÁLUNK! 
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E verseny az egyetlen Liszt verseny Amerikában. Nem titkolt célja 
Liszt művészetének, műveinek népszerűsítése. A verseny felépítését, 
felosztását az amerikai körülmények mérlegelése alakította ki. Öröm és 
megtiszteltetés volt számomra, hogy ott lehettem, „ítélkezhettem”, 
kicserélhettük véleményeinket, szemtanúja lehettem annak, hogy két 
ember milyen rendkívüli szervező munkára képes annak a célnak 
érdekében, amelyben hisz, amelyet fontosnak vél. Valamennyi magyar 
muzsikus nevében szívből köszönjük tevékenységüket. 

 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 2005/2, 44-45 p. 
 

„Minden út Rómába vezet” 
 

Rövid beszámoló az EPTA - Róma konferenciáról 
 
„Minden út Rómába vezet”! Akár ez is lehetett volna a címe annak a 
zongorista találkozónak, ami 2004. október 15-18. között Rómában volt. 
Az Európai Zongoratanárok Szövetsége ez alkalommal az ’Örök város’ -
ban tartotta 26-.ik konferenciáját. Az olaszországi konferencia az Oktatási 
Minisztérium fővédnökségét élvezte, melyhez a Kulturális Minisztérium, 
Róma Város Kormányzata, a Vatikáni Rádió, a Francia Nagykövetség is 
hozzájárult, minden bizonnyal a remekül karban tartott több száz éves 
műemlék épületek térítésmentes használati jogának biztosításával is. 
Hagyományként kialakult szokás már, hogy ennek az évenként ismételten 
összehívott tanácskozásnak mindig más ország a vendéglátója 
(emlékezzünk rá, 2000-ben mi magyarok fogadtuk a konferenciát itt 
Budapesten, a Zeneakadémián, annak szponzori segítségét élvezve). Nyolc 
évvel ezelőtt azonban szintén Rómában ült össze az EPTA vezetősége. A 
mostanihoz hasonlóan akkor is versennyel kötötték össze ezt az eseményt. 
Azon a versenyen - visszaidézve az eseményeket - a magyar résztvevő 
gyerekek arattak feltűnő, szép sikereket. A nyolc éves Januj Blanka, a 
tizenegy éves Módis Hajnalka, és még többen mások tanáraikkal együtt 
vettek részt az 1996-os római versenyen. A mostanin, mely a konferenciát 
megelőző héten zajlott, nem találkoztam magyar nevekkel. 
 

Az előadások három napon keresztül fél óránként váltakozva 
követték egymást az egyik XV. században épített palotában, a Chiostro 
della Confratemita di San Giovanni de’ Genovesi-ben, mely a Santa 
Cecilia bazilika tőszomszédságában helyezkedik el. Ez alkalommal az Eko 
cég római kirendeltsége a Castrianni firmával kooperálva két Seiler 
márkájú remek hangversenyzongorát bocsátott szponzori segítségként a 
rendezvény rendelkezésére. Egyiket az előadó teremben helyezték el, a 
kápolna boltíve alatt. A falakon a korai kereszténység szentjeit ábrázoló 
reneszánsz freskók vettek körül bennünket. A másik hangszer a gyakorló 
teremként használható vörös- és aranyszínben pompázó barokk kápolnába 
került. Nem csoda, ha a zene és műemlékek különös kettősségének 
atmoszférájában az embert hatalmába kerítette a művészetben rejlő, múltat 
is élővé varázsoló sugárzás. A hely szelleme, és a jobbára ismeretlen XX. 
századi zeneszerzők zenéje, melyet a több mint tizenöt országból 
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összegyűlt zongorista előadótól hallhattunk, megerősítette azt a hitünket, 
hogy a művészet léte és élvezetének igénye alapvető mindazok számára, 
akikben erre fogékonyság van. 
 

Az EPTA konferencia szervezője az olasz EPTA és az olasz 
Chopin Társaság elnöknője, Marcella Crudeli volt, aki a megnyitón 
nemcsak szavakkal, hanem zongorajátékával is köszöntötte az 
egybegyülteket. Crudeli 1994-ben CD-re játszotta és saját szerkesztésű 
kotta kiadásában meg is jelentette Domenico Cimarosa (1749-1801) olasz 
zeneszerző valamennyi (szám szerint 62) zongoraszonátáját. A 
nyitóhangversenyen ezekből a művekből is hallhattunk sziporkázó 
előadásában néhányat. D. Cimarosa a D. Scarlatti, A. Vivaldi utáni olasz 
nemzedék nálunk kevésbé játszott mestere, kár, hogy szonátái nem 
képezik részét nálunk is a fiatal zongoristák repertoárjának. 
 

Az előadók elsősorban saját országuk ’kortárs’ zenéjét mutatták 
be, és igyekeztek röviden megismertetni azt a hallgatósággal. Részt vett és 
előadott a konferencián az EPTA-val ma már szervezeti társkapcsolatot 
tartó amerikai, latin-amerikai, kanadai társaság képviselője is. A magyar 
kortárs zenét ez esetben Soproni József Jegyzetlapok című sorozatának 
négy füzete képviselte, melynek feltűnően nagy sikert aratott előadása a 
következő elgondolkoztató megjegyzést váltotta ki: „Bartók Béla óta miért 
Magyarország az az ország, mely az ifjúság számára írt 
zongorairodalomban az avantgarde-ot, az újító szellemet képviseli?” 
(Malcolm Troup, Piano Journal 2004. ősz, 2. o.) Valójában, vannak-e a 
nálunk ismert sorozatokhoz hasonlóan ilyen jellegű művek más 
országokban is? Mi pedig élünk-e e zenék szellemet, mentalitást megújító 
eszközeivel, vagy csak arra jók, hogy eldicsekedjünk velük? 
 

Az ismertebb szerzők, Villa-Lobos, De Falla, Ravel művei mellett 
hallhattunk a grúz R. Ragidze, az angol Rawsthorne, Berkeley, Walton, az 
amerikai G. Rahbee, a finn Rautavarra, a norvég M. M. Ulstrad, az ukrán 
V. Kassenko, az olasz F. Busoni zongoraműveiből is. E széles 
spektrumban elhangzott műsor meghallgatása újra csak arra a felismerésre 
vezetett, hogy lehetetlenül beszűkülünk, ha nem nyitjuk ki a figyelmünket, 
nem közelítünk kellő kíváncsisággal, érdeklődéssel a minket körülvevő, 
körülöttünk zajló zenei világ felé. Az esték programjába a hangulatos 
közös vacsorák mellett belefért a kivilágított ókori Róma műemlékeinek 
megtekintése is, mely ily módon ebben a rövid időkeretben hozzájárult 
ahhoz, hogy az ott töltött napok felejthetetlenné váljanak. 
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A konferencia záróeseménye a Marcella Crudeli villájában 
megtartott EPTA tanácskozás volt, melyet nagyszabású cocktail-party, 
fogadás követett. Marcella villája Róma ’Rózsadomb’-ján található, egy 
békés, gazdag villanegyedben. Lakásának falait többek között nemesi 
őseinek festményei díszítik, gazdag könyvtárral, külföldi turnéi alkalmával 
kapott dísztárgyakkal egyetemben. Jóleső érzés volt közösen gondolkodni 
a zenész társadalom mindennapjainak feladatairól, a jövő útjának 
egyengetéséről, és legfőképpen képviselni ott egy olyan országot, amelyik 
- külföldi megítélésben - Bartók és Kodály zsenijének köszönhetően még 
ma is a világ első zenei ’nagyhatalmai’ közé tartozik. 
 

A ’Róma 2004 Nemzetközi Zongoraverseny’ -nek - mely a 
konferenciát megelőző héten zajlott - 18-án este volt a díjkiosztó 
záróhangversenye. Ezzel zárult a konferencia eseménysorozata. 
 

Az EPTA találkozó következő, 27. európai konferenciáját 2005. 
szeptember 1.-4. között tartja az angliai Manchesterben a Royal Northern 
College of Musicban. Az ezt követő nemzetközi összejövetelek színhelyei 
reményeink szerint előreláthatólag Portugália (2006), Spanyolország 
(2007), majd Észtország (200S) lesznek. 

Ábrahám Mariann 
az EPTA magyar szekciójának elnöke 

 
 
   Parlando: 2005/5, 14-17 p. 
 

EPTA KONFERENCIA 
 

Manchester (UK), 2005. szeptember 1-4  ( II/1) 
 

Az Európai Zongora tanárok Szövetsége ez évi konferenciáját a 
szervezet székhelyének országában, az angliai Manchesterben tartotta. A 
konferencia megadott témája a kortárszenei előadóművészi és pedagógiai 
zongorarepertoár-, valamint a Nagy-Britannia legkülönbözőbb felsőfokú 
intézményeiben tanuló hallgatók tudásának bemutatása volt. Ezen a 
konferencián 27 ország képviselői voltak jelen különböző létszámmal, és 
mintegy 60 különféle előadással, bemutatóval. Fiatal művészek 
zongorajátékai „Young Artists Recital” címmel 20 perces, fél órás, egy 
órás hangversenyekkel frissítették az előadásokat. Hallhattuk a 
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legkülönbözőbb korosztályhoz tartozó zeneszerző növendékeket, fiatal 
szerzőket figyelemreméltó sok-sok friss hangú kompozícióval. 
 

Részt vettek itt műsorukkal a nagy-britanniai országos verseny 
alap- és középfokon tanuló zongorista növendékei is. Egy modern, új iránt 
nyitott gondolkodású tanár - Stephen Power -10 év körüli gyerekeknek 
versenyműsorra Kurtágot tanított a „Játékok” -ból, méghozzá két szóló 
darab mellett az „Hommage a Verdi” négykezes változatát is. 
Meglepődtem, mert rendkívül figyelmesen és érzékenyen, értő módon 
adták elő ezt az egyáltalán nem könnyű négykezes művet. Mint 
megtudtam, ennek a tanárnak felesége Magyarországon, Kecskeméten 
tanult „Kodály módszert”(!). 
 

Képviseltette magát egy órás műsorral az országos zeneszerző 
verseny díjnyertes csapata is, ahol 9-18 éves korú gyermekek 
improvizációjától kezdve nagyszabású kamaradarabokig mindenféle 
elhangzott, sőt három tanár is eljátszhatta amatőr jellegű kompozícióját. A 
legmegrendítőbb volt az a mozgássérült gyönyörű arcú fiúcska, aki két kis 
kabala mackójával bicegett fel a zongora mellé. Bemutatkozott, majd 
lerakta puha kis állatkáit a zongorára, és elmagyarázta: az egyik segít 
nekem, a másik figyeli, hogy mit csinálok! 
 

A díjakat az Oxford University Press bocsátotta rendelkezésre, 
amit a helyszínen, a koncert alkalmával osztottak ki egyenként mindenki 
játéka után. A minden képzeletet felülmúló kiváló szervezés 
gördülékennyé tette ennek a hatalmas tömegnek percre pontos és nem 
kevésbé színvonalas bemutatóit. 
 

A rendezvényt a helyszínen működő intézmény, a Royal Northern 
College of Music orosz származású zongorista növendéke, Nikalai 
Tokarev félórás műsora nyitotta meg. Majd hallhattuk még a Royal 
Academy of Music, a Royal Welsh College of Music and Drama, a 
Guildhall School of Music and Drama, a Birmingham Conservatoire, a 
Royal Scottish Academy of Music and Drama tanulóit, majd a Trinity 
College of Music növendékei zárták az angol intézmények 
bemutatkozásának sorát. Az angliai intézményekből szereplők közül 
ketten orosz származásúak, a többiek kínai, japán és koreai fiatalok voltak. 
Tanulmányaikat kivétel nélkül mind 4-5 éves korban kezdték el. 
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A délutáni rövidebb-hosszabb hangversenyek sorából kiemelkedett 
egy egészen különleges kis csoport műsora. Ők Szingapúrból érkeztek a 
Nanyang Szépművészeti Akadémia (NAFA) növendékeiként. E Fiatal 
Tehetségek Kurzusát 1991-ben hozta létre Mme Fang Yuan. Jelenleg 120 
zongorista növendékük van, és az eltelt 14 év alatt hazai és nemzetközi 
versenyeken 50 díjat nyertek. Mi a titkuk? Megkérdeztem. A válasz: 
Tehetség. Fegyelem, Munka, a koncentráció képességének kifejlesztése. 
Intézménnyé (School of Young Talents - SYT) 1999-ben váltak, 
programjuk négy művészeti ágat ölel fel. 
 

Hétvégeken tanítanak, heti egy órában (!), hegedűt, zongorát, kínai 
hangszereket, és egyaránt építenek a „tengeren túli”, európai kapcsolatok 
tapasztalataira, valamint a helyi hagyományokra. A 11-13 éves gyerekek 
műsorának része Ginastera, Granados, Milhaud, Glinka művei mellett 
Beethoven op. 31. d-moll és op. 53. C-dúr (Waldstein) szonáta első tétele, 
Debussy Tűzijáték című prelűdje volt. A megjelent hat növendék 
ugyanannak a tanárnak - Mme Fang Yuan-nak - neveltje volt. 
Cserekapcsolatot létesítettek az angliai Menuhin Iskolával, ahol óriási 
sikerrel szerepeltek. 2003-ban, Szlovéniában a Második Zongorista 
Világkonferencián DVD készült koncertjükről, melyet a jó pedagógiai 
munka példájaként óriási példányszámban adtak el. 
 

Hasonlóan nagy élmény volt a máltai zeneszerző Charles Camilleri 
zongorára és ütőkre írt Concerto-jának, és Bartók: Két zongorára és 
ütőhangszerekre írott szonátájának előadása, mely egy délutáni 
hangverseny keretén belül hangzott el. Ch. Camillerit ennek a virtuóz 
„Concerto”-nak megírására Bartók műve ösztönözte. A darab bemutatója 
az angliai Chetham Nemzetközi Fesztiválon, 2005 augusztusában volt, és 
ajánlása az előadó együttesnek szól. A szólisták - Kathryn Page és Murray 
MyLachlan - huszonévesek, figyelemreméltó karrierrel a hátuk mögött. 
Nemzetközi sajtók kiváló kritikáit sorakoztatták fel előzetes 
bemutatkozásként. (Pl. M. McLachlan 2003-ban több alkalommal 
végigjátszotta koncertsorozatban a 32 Beethoven szonátát.) Az 
ütőhangszereken ketten játszottak, nagyszerű, igazi élményt nyújtó, értő 
előadásban. 
 

Az esti koncertek egyikén fellépett a 2002-es, 12. Moszkvai 
Nemzetközi Csajkovszkij Verseny elsődíjasa, a japán származású Ayako 
Uehara (sz. 1980), aki 3 éves korában kezdett zongorázni. Sikerére 
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jellemző, hogy a verseny után Japánban elkészült élete első CD-je, melyet 
30.000 példányban adták el. 
 

Egy másik esti hangverseny alkalmával az Ausztráliában élő 
Donna Coleman zongorázott. Műsora ötvözte a Karib-tengeri és Brit 
szigetek, az afrikai Elefántcsontpart és az amerikai könnyűzene és 
tánczene világának egy-egy darabját (válogatás az 1830-1920 közötti 
repertoár műveiből). Mindezt betetézte Ch.E. Ives nálunk kevéssé ismert, 
40 perces, no. 1. „Concord” szonátája. Az előadó közzétett e-mail címe a 
következő: d.coleman@vca.unimelb.edu.au. 
 

A harmadik esti koncert nem kevésbé volt rendhagyó, amennyiben 
műsorválasztásának célja a klasszikus, a kortárs zene és a jazz művek 
egymás melletti bemutatása volt Előadója az Angliában élő és ismert, 
nagy hírnévnek örvendő Joanna MacGregor, aki több mint 50 országban 
koncertezett, mint szólista, és mint jazz-rock együttesek tagja. A FABER 
FF zenei kiadóvállalat 5 kötetben jelentette meg rendkívül mutatós, színes 
albumait, melyekben e szellemben kívánja felépíteni a zenetanulást. 
Köteteit a komolyzenészek nagy érdeklődéssel és sokan vásárolták! Ha 
valakit közelebbről érdekel ennek a kissé popsztárnak öltözött negyven év 
körüli hölgynek működése, megtalálja web-oldalát az Interneten: 
http://www.soundcircus.com cím alatt. 
 

Mindemellett természetesen elhangzottak bemutatók az európai 
országok XX. században működő ismeretlen, vagy kevéssé ismert 
zeneszerzőinek műveiből. Én magam amerikai kottákat vásároltam és 
kaptam emellett egy ujjgyakorlat-etűd gyűjteményt Ivo Pogorelich 
tanárának, E. M. Timakin-nak „Exercise Book for the Piano” című 
munkáját. A kötet szerkesztőjét a kiadvány bemutatására meghívtam 2006 
nyarára a legközelebbi tanári továbbképzésre. Emellett orosz kollegánk 
megajándékozott kilenc kötettel, a legfrissebb orosz kiadású négykezes 
válogatással, mely gyűjteményt maga állította össze. Megvásároltam egy 
izlandi zeneszerző, Elias Davidsson (sz.1941) „Das rote Karussell” 
címmel összeállított könnyű négykezes zongoradarabjait, melyeket úgy 
hirdettek, hogy kilenc európai országban és Ausztráliában is használnak 
már. 
 

De egyik legizgalmasabb a „Barokk angol táncok” című gyakorlati 
foglalkozás volt, ahol feltehetően hiteles koreográfiával bemutatott 
táncokat próbálgathattunk mindenki óriási örömére, ezáltal jobban 

 310 

http://www.soundcircus.com/


megérezve a szvitekben lévő tételek tempójának mikéntjét. Remélhető, 
hogy az e táncokat bemutató videokazettához hozzá lehet jutni majd a 
közeljövőben. 
 

Felsorolhatatlan mindazt a rendkívül színes, izgalmas élményt 
nyújtó eseményt, amely betekintést tett lehetővé abba, mi történik 
körülöttünk közel és távol a világban, miben hisznek az emberek, mi 
érdekli őket, sőt alkalmat adott annak találgatására is, vajon miért? 
Emellett alig érthető, hogyan lehetséges napjainkban egy ilyen 
nagyságrendű, hatalmas zenei panorámát elénk táró konferenciát anyagi 
sirámok nélkül és panaszkodás-mentesen megrendezni? 
 

A konferenciákon szokásos zacskókba, dossziékba elhelyezett 
reklámanyag között találtam meg egy minden dekorációtól mentes, 
elegáns papírra nyomtatott, statisztikát tartalmazó keskeny kis füzetet. 
Miért is lett volna szélesebb, hiszen 40 oldalon keresztül apró betűkkel 
szedve csak felsorolást tartalmaz, neveket, évszámokat. Nem más ez, mint 
„The Royal Society of Musicians of Great Britain” - vagyis Nagy 
Britannia muzsikusai királyi társaságának 2005 januárjában kiadott 
névsora. A társaságot 1738-ban alapították és a királyi cégjegyzék 
okmányába bejegyeztetett 1790-ben, majd újfent 1987-ben. E társaság 
célja a hátrányos helyzetben lévő zenészek egymást segítése. A jótékony 
célú támogatást nyújtó tagok száma a kiadványban felsorolt nevek alapján 
1500 fő körül van. A nevek mellett kizárólag egyetlen adat olvasható - 
mikor lépett be a társaságba, vagyis mióta adja évenkénti adományát. E 
füzetben az egyik név mellett álló legrégebbi dátum: 1953. A harmincöt 
„Honorary Members” neve között ott találjuk Lady Barbirolli (Evelyn 
Rothwell) és Mrs R. Vaughan Williams nevét is. 
 

Közismertek az angol nevelési hagyományok. Varró is hivatkozik 
a XIX. században működő angol J. Curwen-re (1816-1880 - a Tonic-Solfa 
módszer megalapítója), kinek módszeréből és elveiből maga is többet 
átvesz könyvében (Der lebendige Klavierunterricht, IV. kiadás, 9. old.). 
Kodálynak több cikkében is olvasható az angol iskolai nevelési rendszer 
elismerése (Visszatekintés 1. 321. o.): „… majdcsak eljutunk oda, ahol az 
angol közvélemény 1600 táján tartott.” - írja. Lapozgatva a Visszatekintés 
c. gyűjteményt, megrendülve akadtam rá egy 1946-ban megírt, rövid, 
féloldalas írására. Címe: Yehudi Menuhin budapesti hangversenyei elé: 
„Yehudi Menuhin elsőnek jelentkezett az itt megfordult világjáró 
művészek közül. Nem várta meg, hogy mi hívjuk, mikor már minden 
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rendben van, hanem felajánlotta segítő kezét, részt akart venni az 
újjáépítésben. Nemcsak a művészeknek szánt anyagi segítséggel. Ezzel 
arra figyelmeztet, hogy a művészeken nemcsak szóval, tettel is kell 
segíteni. De még nagyobb jöttének szellemi és erkölcsi jelentősége. 
Egyrészt azt jelenti, hogy Magyarország lassanként mégiscsak újra 
bekapcsolódik a művelt világ vérkeringésébe, amelyből annyi évig ki volt 
rekesztve. Másrészt azzal, hogy siet nekünk bemutatni Bartók neki írt 
ismeretlen művét: elveszett nagyemberünk szellemét hozza vissza. Azt 
kérdezi ez a szellem: van-e egy talpalatnyi száraz föld vízözön pusztította 
országunkban, ahol leszállhat megpihenni, vagy vissza kell repülnie Noé 
bárkájába? Sorsunk függ attól, mit felelünk rá.” (II. 395. o.) 
 

Számomra megadatott az a megtiszteltetés, hogy a XX. századi 
magyar zenéről itt, ebben a környezetben beszélhettem, sőt játszhattam is 
a 70-es években íródott művekből, Durkó, Kurtág, Sári, Soproni 
darabjaiból. Előadásom az első nap délutánján volt, és a több napon át 
tartó konferencián az ismétlődő elismerő gratulációkból arra 
következtethettem, hogy a mi zenénk érdekli a világ klasszikus zenével 
foglalkozó muzsikusait. 
 

A nyitókoncerten a fiatal orosz zongorista Nikolai Tokarev 
műsorának 95 százaléka Liszt műveiből állt. És Bartók kétzongorás 
szonátája döbbenetesen hatott a különféle stílusok kollázsával próbálkozó 
zenék rengetegében. Úgy tűnik, a világ most is felnéz ránk. De nekünk is 
van mit tanulni tőlük! 
 

Az Európai Zongoratanárok Szövetsége (EPTA) következő 
konferenciáját Portugália rendezi, a Portugáliától dél-nyugatra lévő atlanti-
óceáni Madeira szigetén, Funchal-ban, 2006. július 26-30. között. 

 
Ábrahám Mariann 

az EPTA magyar szekciójának elnöke 
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Parlando: 2006/6, 45-49p. 
 

A 2006-BAN MEGJELENT KÉT ÚJ 
ZONGORAISKOLÁRÓL 

 
Lakos Ágnes: A BARÁTSÁGOS ZONGORAISKOLA  

I - IV. 
 

Apagyi Mária: ZONGORÁLOM    I .   
 

1. 
 

Minden korszak a saját elképzelése szerint hozza létre az akkori 
igényeknek megfelelő pedagógiai kiadványokat, tankönyveket, kottákat. 
 

A háború után, a negyvenes években adta ki Czövek Erna két 
Zongoraiskoláját. Nagy jelentősége abban állt, hogy ’45 után össze tudta 
toborozni a zeneszerzőket és kifejezetten a készülő iskolák számára - azok 
tartalmi felépítésének céljaira - pedagógiai darabokat komponáltatott. 
Szervánszky, Járdányi, Horusitzky, Ránki, Sugár, Szőnyi és még többen 
mások is írtak gyermekdal feldolgozásokat kifejezetten ezekbe az 
iskolába. Az első kiadványban azonban csak játékdal és népdal volt. 
Semmi olyasmi, ami a gyermek mozgáskultúráját fejleszteni kívánta 
volna. Így a gyermekek, akik ebből tanultak, énekelni tudtak, de 
zongorázni kevéssé. 
 

A Komjáthy féle Zongoraiskola már ennél korszerűbb volt, mert az 
első kötetbe próbált beletenni kis ujjgyakorlatokat, míg a másodikba 
beleépített rövid Czerny etűdöket is. De az iskola darabanyagának 
válogatásánál nagyon sok megkötéssel kellett megbírkózniuk. Kuhlau 
műveit például nem akarták engedélyezni, mondván, hogy az nem jó zene. 
Tilos volt átiratokat közölni. Ebbe a zongoraiskolába az akkori tanárok 
„jobban bele tudtak kapaszkodni”, mert hasonlóbb volt a repertoárja 
ahhoz, amiből ők tanultak annakidején. 
 

Pontosan húsz évvel ezelőtt, 1986-ban decemberében alkalmam 
adódott arra, hogy egy riportot készítsek a kiváló tanárral, az alapfokon 
tanító tanárok szaktanácsadójával, Komjáthy Aladárnéval (Manyi nénivel) 
elsősorban arról, hogyan készült a még ma is előszeretettel használt 
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kiadványuk, és mi a véleménye annak korszerűségéről. A tanártársai 
közreműködésével szerkesztett és általa kiadott Zongoraiskola 1966-ban 
jelent meg (II. kötete ’67-ben). Becses emlékként őrzöm a magnókazettát, 
melyen vidám, dinamikus hangon beszél arról a lázas buzgalomról, ahogy 
a hatvanas években a legjobb zenei anyagot próbálták összeállítani az 
iskola számára. Ugyanakkor - két évtized távlatából - meglepően reálisan 
kinyilvánította véleményét is a kiadványról. 
 

„A mi zongoraiskolánk, bármennyire is sokan használják - már 
nem korszerű! (1986 !) Amikor készítettük, nem rendelkeztünk még a 
kezdők tanításával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokkal. Felépítésében 
ugyan elfogadható, de arányaiban szétfolyó. Ma már sokkal többet bírna el 
a gyermek, ebben túl sok például a parlando jellegű dal, ami gyereknek 
nem is való. 
 

„Én már régóta várom, hogy új iskola szülessen” mondta, „mert 
már 20 éve van a miénk forgalomban és ennyi idő után a szemlélete 
elavult. Bizonyos darabok még ma is nagyon kedveltek. A Ránki 
’Kopogós’ például slágerszám lett, de a Czövek iskola számára íródott, 
először ott jelent meg. A darabot mi is szerettük volna közölni, de jogi 
szabályok miatt nem lehetett. Végül kis rafinéria árán Ránki mégis 
lehetővé tette. Hozzáillesztett egy kis záradékot! 
 

Én előttem világító szoborként áll Kodály, és ahogy öregszem, 
mindinkább rájövök arra, hogy ő mit is akart. Szerepe felbecsülhetetlen. 
Kodálytól mindenki félt, de azzal, hogy féltek tőle, és az énekoktatás 
annyira fontossá vált az általános iskolákban, az éneklő hang és a 
meghallás igénye teljesen új levegőt hozott a mechanikussá vált 
zongoraoktatásba is. Óriási horderejű új dolog volt ez. Csak azt nem 
tudom, hogy a magyar gyermek miért utálta meg a magyar népdalt? 
Amikor Amerikában voltam, ott hallottam a gyerekeket énekelni. 
Méghozzá nagyon szépen! 
 

A hangszeren én esküszöm arra, hogy szekundlépéssel kell 
kezdeni. Tudom, ma már ez megrögzött, régimódi tanításnak tűnik. De 
több évtizedes tapasztalatom bizonyító erejű ebben a kérdésben. Én a 
harmadik ujjal kezdetek, mert a pentachordig akarok eljutni. Ettől a 
középponttól, középujjtól lefelé és fölfelé haladunk. Legfontosabb elvem, 
hogy a lüktetést érezni, sőt hallani is kell. Nekem is kulcsszavam az, hogy 
a tanítás kreatív módon történjék. Az éneklés a zenei megvalósítás 
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irányában indítsa meg a gyermeket, a ritmust, a kezdést és a zárást élje 
meg. Nemcsak a darab számít, hanem az is, hogyan teszi azonnal 
személyessé valaki azt. Meghallja-e a növendék, amit csinál? Én el 
akarom juttatni a gyermeket azonnal, már az első órákon az élményig. Én 
nem a tehetségben, hanem az átlagban gondolkozom. Nekem 
legfontosabb, hogy az átlagtehetségű gyermeket megtartsam a zenének.” 
 

A Komjáthy Zongoraiskolát avantgard új kiadványok követték, 
Kurtág György: Játékok, Soproni József: Jegyzetlapok című sorozata, Sári 
József eleinte kéziratban terjedt, ma már kiadott számtalan új hangot 
megütő pedagógiai célú gyermek és ifjúság számára írt műve, a Tarka-
barka című kiadvány, Durkó Zsolt gyermekdarabjai… E sorozatok 
azonban tanulmányi szempontból nem szisztematikusan felépített 
gyűjtemények. De képviselik a zenei stílus változások történetének egy 
rendkívül új hangot megfogalmazó korszakát, mintegy 30 évet.  
 

Majd hamarosan jó néhány új zongoraiskola is megjelent. 1992-
ben látott napvilágot Aszalós Tünde: „A zongorázó gyermek” című 
kiadványa, 1993-ban Teőke Mariann „Találkozások a zongoránál” I.-II. 
kötete (majd később a többi), 1996-ban Papp Lajos „Zongora ABC”-je és 
1997-ben Gonda János: „A rögtönzés világa” című sorozata. Mindemellett 
évtizedeken át ismerkedhettünk dr. Pásztor Zsuzsa „Hangszeres 
előkészítés mozgással” című útmutatóival, melyek a hangszerhez vezető 
utat a mozdulatok finom érzékelésének kifejlesztésére alapozzák. Most 
pedig, 2006-ban több éves előkészület után megjelent két korszerű 
Zongoraiskola. 
 

A BARTÁSÁGOS ZONGORISKOLA (1- 4. KÖTET) 
 

Nemcsak a szemlélet, hanem az ismeretanyag változása is egy-két 
évtized után elavulttá teszi a könyveket. Ehhez hasonlóan magától 
értetődik, hogy a zongoraiskolák darabgyűjteménye, felépítése is egy idő 
után mind külsőleg, mind belsőleg felújításra szorul. A mai gyermeknek 
nemcsak befogadóképessége nagyobb - ahogy már Komjáthy Aladárné 
évtizedekkel ezelőtt is megállapította -, hanem felfogóképessége is 
általában gyorsabb, szereti a színes és mozgalmas külső megjelenítést. A 
csodálatosan színes, vonzó, „A barátságos zongoraiskola” című kiadvány 
négy kötete a legtökéletesebben szolgálja ezt a célt. Az iskolát Lakos 
Ágnes állította össze, munkája nagy gyakorlati tapasztalatra épült. A négy 
kötet felépítésében valóban zongoraiskola. Ugyanakkor nem száraz és 
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didaktikus szellemet sugároz, hanem már megjelenésében is a mai 
gyermek által megszokott sokszínű környezetben, színes meseszerű 
rajzokkal körülvéve mutatja be a zenedarabokat. Ez napjainkban a 
külföldön megjelent zongoraiskolák általánosan követett gyakorlata. Az 
iskola a hangszerhez ülés első pillanatától szisztematikusan vezeti a 
gyermeket tanulmányaiban. A legalapvetőbb ismeretek elsajátítása után 
magyar és európai gyermekdalok játékával kezd. Kitekintést nyújt. 
Klasszikus, tonális alapokra épül, a korszerű, modern hangvételt kiváló 
zeneszerző munkatársának, Orbán Györgynek művei biztosítják. A 
gyermek ez által a kezdet kezdetétől bevezetést nyer több évszázados 
zenei hagyományba, valamint ezzel egyidejűleg a XXI. században már 
letisztult, mai hangvételű zenei világba is. Az avantgárd korszak mintegy 
30-40 évének szerzői a kötetekben jogi nehézségek miatt nem 
szerepelhetnek, ez azonban az elmúlt évtizedekben megjelent 
kiadványokból könnyen pótolható. 
 

A társas zenélés sokoldalú hasznát és örömét a három- és 
négykezes darabokkal a zongoraiskola a kezdet kezdetétől biztosítja. A 
háromkezes összeállításban a gyermek csak egy sort játszik, míg a tanár 
szólama biztosítja azt, hogy egyszerű zenei tevékenysége közben gazdag 
zenei anyagot hallhasson. (Hasonló szellemű darabok születtek már 
korábban is:  például Sári József: Lépésről-lépésre című kiadványa.) A 
négy kötet repertoárja rendkívül széles, nemzetközi skálán mozog. A 
bőséges darabválasztás lehetővé teszi, hogy a tanár ne mindig ugyanazt a 
művet tanítsa hasonló fokon lévő növendékének. Így maga a munka 
folyamata is színesebbé, élvezetesebbé válik. A gyűjteményben képviselve 
vannak az elmúlt évszázad ma már klasszikusnak nevezhető zeneszerző 
nagyságai is. Kiváló ötlet a kották végén lévő jelmagyarázat és az életrajzi 
ismertető, mely segít a mű és a szerző zenetörténeti korba való 
beillesztésébe. 
 

Véleményem szerint egy ilyen tanulmányi kötet kézbevétele színes 
szépségével elejét vehetné annak a lehetetlen gyakorlatnak is, hogy a 
növendékek összefüggéstelen, fénymásolt, össze-vissza gyűrt lapokból 
tanuljanak, miközben sokszor a szerző nevét sem tudják. Egy fénymásolt 
papírlap semmiféle esztétikai jelentéssel nem bír, és magát a zenetanulás 
munkafolyamatát is komolytalanná, hasonló jellegűvé teszi. A vizuális 
élmény mindig elsődlegesebben ragadja meg a gyermeket, hangulati 
keretet ad ahhoz, aminek megtanulása esetleg nehézséget jelent. Ezért a 
megjelenítés rendkívül fontos, még akkor is, ha a kiadvány árát növeli. 
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II. 
 

A másik kiadvány egy több évtizedes, iskolateremtő életmű 
összegzése, Apagyi Mária munkája a 
 

ZONGORÁLOM - KREATÍV ZONGORATANULÁS  I.  
 

A Zongoraiskola célja a minden emberben meglévő kreatív 
képességek kibontakoztatása és megerősítése, mely egy többoldalú 
művészi élményanyagba ágyazva vezeti a növendéket. A hangszerhez való 
közelítésben Apagyi Mária zongoraiskolája a megszokottól eltérően épül 
fel, mert a zenével ismerkedni vágyó először nem csak egy hangszer 
szakmai feladataiban tevékenykedik, hanem a művészetek világába lép be. 
Példák során át fedezteti fel, érteti meg, hogy a művészetekhez hasonlóan 
azonos belső rendező elvek vezérlik a természetet, melyben élünk, a 
tudományos gondolkodást, mely arra hivatott, hogy a természet 
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törvényszerűségeit feltárja, alkalmazza. Ezáltal a zenére fogékony 
gyermek lelkében és szellemében érzékletesen, fokozatosan kitárulhat az 
őt körülvevő világ, és ennek élményével közeledhet az általa választott 
hangszerhez, a zongorához. 
 

A Zongoraiskola felépítésének tudatos célkitűzése, hogy már a 
kezdeti, elemi ismeretek birtokában is, a növendék saját 
gondolkodásmódját, fantáziáját nyitogassa. Minden új elemből 
improvizáltat, vagyis egyéni módon is gyakoroltatja, elmélyíti a felismert 
általános építő elveket. Képzőművészeti, építészeti példákkal illusztrálja 
és támasztja alá a különböző művészetekben rejlő analógiákat. A hangok, 
hangzások világa tehát a növendék saját fantáziájából fakadva nyerheti el 
élő és érzékletes élményét. Az adott témakörnek megfelelően - mind a 
klasszikus nyelvezetű, mind a könnyebb zenei műfaj világából merítve - 
különböző nehézségű kompozíciók is segítik a tanulmányokat, a tudatosan 
letisztázott építőelvek elmélyítését. A kötetek több tanulmányi évre szóló 
zeneművet is tartalmaznak. 
A gyermek képzeletvilága a zene hangjait, 
történéseit rajzokban, színekben is 
visszaadhatja. E művészi tevékenységek 
egymásra gyakorolt, egymást erősítő 
kölcsönös hatása sokoldalúan gazdagítja 
személyiségét, mert amellett, hogy 
intellektuálisan letisztázza, elmagyarázza, a 
kiadvány felépítésével az általános 
gondolkodás részévé is teszi azt, amit tanít, 
meg is érezteti, szellemileg felfedezteti, fel 
is dolgoztatja a zenét. Az emberi szellem és személyiség gazdagítása az 
élet bármely területére, bármilyen pályára kerülő fiatal számára így 
rendkívüli útravalót ad. 
 

Ez a több évtizeden át a gyakorlatban is kipróbált művészi-
pedagógiai vezetés tiszta gondolkodással, lépésről-lépésre halad, komplex 
ismereteket és élményt nyújt. A gyermek zenetanulását nem szűkíti be egy 
hangszer stúdiumának egyre nehezedő feladataira. Ezért Apagyi Mária 
Zongoraiskolája szemléletében semmi máshoz nem hasonlítható. A XXI. 
század gyermekeinek zenetanulása számára nyit kaput, akiktől 
környezetük a specializálódás mellett egyre inkább elvárja majd a 
sokoldalúbb, tágabb betekintést a világ különböző területeire is, miközben 
megtanulnak igényeik és érdeklődésük mértéke szerint muzsikálni. 
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Lakos Ágnes: Barátságos zongoraiskolájának négy kötete és 
Apagyi Mária: Zongorálom című - kreatív zongoratanulást elősegítő - már 
megjelent első kötete kiváló, újszerű, vonzó kiadvány. A gyermekek 
kottatárának alapját képezhetik több évre szólóan és rászolgálhatnak arra, 
hogy örömmel és izgalommal teli érdeklödéssel léphessenek be és 
haladhassanak tanulmányaikkal a zene világában. 

 
Ábrahám Mariann 

 
 
Parlando: 2007/1, 41-44 p. 
 

A RÉVKOMÁROMI MŰVÉSZETI ALAPISKOLÁRÓL 
 

Szlovákiában jártam, továbbképzést és egyben mesterkurzust 
tartottam tanároknak, zongorista növendékeknek. A révkomáromi 
Művészeti Alapiskola adott otthont ennek az eseménynek. A 
továbbképzésen több mint 70 magyar és szlovákajkú pedagógus vett részt, 
Pozsonytól az Ipolyságig és Komáromtól Nyitráig terjedő területekről. A 
nagy létszámú érdeklődés és a sikeres közös munka felkeltette bennem az 
igényt, hogy többet megtudjak a szervező és vendéglátó Művészeti 
Alapiskoláról. Szerencsém volt, sikerült az intézet vezetőjével, Mgr. 
Fekete Vince igazgató úrral nyugalmas körülmények között egy fél órás 
beszélgetésre időt szakítani. 
 

Á. M: Igazgató úr, szeretném magyar tanár kollégáimmal egy kissé 
megismertetni az Önök iskoláját. Kérem, tájékoztasson bennünket néhány 
adatról: mi a profilja ennek a művészeti iskolának, milyen létszámmal 
dolgoznak. Egyben érdekelne a gazdasági háttér is, azok a lehetőségek, 
melyek gondolom, ugyan olyan nehézségek okozói Önöknél is, mint pár 
száz méterrel arrébb, a határon túl. Az összehasonlítás mindenképpen 
érdekes, sőt tanulságos lehet. 
 

F. V.: Ezt az iskolát 1861-ben alapították meg Komáromban. Nagy 
eseménynek számított, mert ebben az időben, a nagyvárosokban - 
Budapest, Bécs, Pozsony, Prága - jöttek csak létre hasonló intézmények. 
Az intézet Városi Zenedeként működött, megszakítás nélkül, egészen 
1944. április 12-ig. Mindig csak egy tagozat, csak zeneiskola volt. 
Zeneiskolaként ekkor fejezte be tevékenységét, és egy rövid szünet után, 
1949 őszén indult el az új oktatás. Hivatalosan 1950. február 1.-től mint 
Városi Zeneiskola működött tovább. Ez idő tájt egész Csehszlovákiában 
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népiskolák alakultak. 1960-ban - azért, hogy széles rétegeket lehessen 
tanítani - a népiskolákban a zenei szakon kívül elindult a tánc-, a 
képzőművészeti-, az irodalmi- és a drámai szak is. 
 

A ’89-es fordulat után ez a formai keret megszűnt és 1990-ben 
besorolták az egészet az alapiskola rendszerébe. Így vált a neve Művészeti 
Alapiskolává. Tehát az iskola az alapiskolák közé tartozik, de többféle 
státuszt kaptunk. A kormány részéről rendkívül nagy és bőkezű lépés volt 
ez, ámbár az átmeneti időszakban a működés gazdasági háttere tisztázatlan 
volt. A Járási Hivatal fedezte a bér- és a fenntartásához szükséges 
működési költségeket. 
 

Á. M: Mennyi a tandíj az Önök iskolájában? 
 

F. V.: Tandíj mindig volt. Amíg népiskolaként működött az 
intézmény, havi 40 koronát fizetett mindenki, vagyis fél évre, (öt hónapra) 
200-at. 1960-ban ennek az összegnek nagyon komoly erkölcsi és 
gazdasági értéke, súlya volt! Az átlagfizetés havi 500 koronára volt tehető. 
Így működtünk a reform évéig, 2001-ig. Ekkor felment a tandíj a 
duplájára. Ma ott tarunk, hogy a zenei szakon például havi 200 koronát 
fizet a diák, ez fél évre 1000 korona. Más a tandíj a képzőművészeti és 
tánc szakon (itt havi 150 korona, azaz félévre 750 Sk.) Felnőtteket is 
oktatunk. A kereső-félben lévő diák havi tandíja 400 korona (félévre 2000 
Sk.) 

 
Á. M: Nem tartották a szülők ezt az összeget soknak? 

 
F. V.: De igen. Ennek ellenére az iskola fejlődött, kiépült, sőt, az 

érdeklődés növekedett. A képzőművészeti szak helyhiány miatt 1967-ben, 
egy társépületben indulhatott el. Az iskola jelenlegi épületét 1986-ban 
adták át. 
 

(Itt szeretném megjegyezni azt, hogy a mai továbbképzést is 
minden résztvevő tanár maga finanszírozza. Egész Dél-Szlovákia 
területéről jöttek az érdeklődők, tanulni vágyók. Soha nem voltak még 
ennyien. 73 tanár jött össze a mai rendezvényre.) 
 

Folytatva az iskola történetét: 2001-ben egy komoly reform, 
gazdasági transzformáció indult el. Ekkor már nem volt a 40 koronának 
sem értéke, sem súlya. Azonban a zenetanulás rovására - más tárgyakhoz 
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viszonyítva - óriási aránytalanság állt elő. Míg egy matematika vagy nyelv 
magánóra 80-100 korona körült volt, a zeneiskolában még mindig 2 
korona 20 fillér volt az egy egyéni órára eső összeg. 
 

Á. M: Ön fontosnak tartja, hogy legyen tandíj? 
 

F. V.: Igen, mert az emberek általában, így a szülők is a pénzen 
keresztül minősítik a dolgokat. Indokolt esetben természetesen teszünk 
engedményt. A többgyermekes szülők kérhetnek gyermekeik részére 
tandíjmentességet, vagy törleszthetnek havi részletben is, ez is egy 
lehetőség. 
 

Visszatérve a 2001-es reformra: volt egy külügyi államtitkár a 
Minisztériumban, - név szerint Frantisek Tóth -, aki kijelentette, hogy 
szerinte jobb lenne, ha a gyerekek a lakótelepi porolókon lógnának, 
semhogy a Művészeti Alapiskolákban töltsék az időt. Sem ő, sem a 
gyermekei nem jártak ide, így feleslegesnek tartotta a létezésünket. Ez 
nem titok, ez egy hivatalos adat, az országban mindenki ismeri, tehát 
nyugodtan publikálható. Az iskolaügyből ugyan eltávolították, de felfelé, 
és kultuszminiszter lett belőle. 
 

Mi is mindenben Európa felé próbáltunk haladni, mindenben 
próbáljuk „lemajmolni” azt. Sajnos azonban Európában nincs ilyen típusú 
Művészeti Alapiskola, mint nálunk, ezért nem volt rá statisztikai rubrika, 
ahova be lehetett volna írni ezt. Így történt az, hogy megállapíthatták: az 
államnak nem kell a költségeket viselni. Sokan meg akarták ezt az iskolát 
szüntetni, vagy privát iskolává átalakítani. De ez óriási országos 
felháborodás váltott ki, tüntettünk - szülők, pedagógusok, gyerekek - a 
minisztérium előtt. Ennek eredményeként az iskolák ugyan megmaradtak, 
de a költségeket az állam, Frantisek Tóth államtitkár utasítására a 
továbbiakban a következőképpen osztotta el: 1/3 rész az államot, 1/3 az 
önkormányzatot, és 1/3 rész a szülőt terheli. 
 

Á. M: Megtudhatnánk néhány statisztikai adatot? 
 

F. V.: A révkomáromi Művészeti Alapiskolának a 2006/07 
tanévben 1156 növendéke van. Zenei szakon nálunk 552 diák, táncszakon 
344, képzőművészeti szakon 260 diák tanul. 
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Szlovákiában - az alapiskolákhoz hasonlatosan - a művészeti 
alapiskolákban is egy tanítási óra = 45 perc (heti 45+ 25 perc). Emellett 
szolfézst és kamarazenét is oktatunk. Szolfézsoktatást az első négy 
évfolyamban heti 1 órában, az 5-7. osztályokban heti 1,5 órában kapnak a 
növendékek. 
 

A zongoristák heti egy órában négykezeseznek (ha van rá anyagi 
keret), más hangszereseknél 2-8 diák részére jár kamarazene óra. 
 

A vonósok vonószenekarban játszanak a következő elosztásban: 
A 3-4. évfolyamban heti 1,5 óra. Egy csoportban 10-15 diák van. 

Az 5-7. évfolyamokban heti 2 órára bővül a foglalkozás és 15-20 
növendék van együtt. Az énekesek heti két órában vagy kórusra, vagy 
kamarazenére járnak. A zenei szakon van előkészítő évfolyam is. Az 
alapképzés 7 év, a továbbképzés lehetősége 4 év. 
 

Ebben az iskolában felnőttképzés is folyik - pl. egyetemisták 
járnak hozzánk, akik tanulmányaik mellett még zenélni is akarnak, de az 
iskolába akár 100 éves korig lehet jelentkezni. Van olyan nyugdíjas 
növendékünk, aki most kezdett el hegedűt tanulni. De van olyan felnőtt is, 
aki munka mellett tanul. Itt a tandíj körülbelül duplája az alapképzésben 
résztvevőkének. A kereső-félben levő diák tandíja havi 400 korona, 
(félévre 2.000.korona.) 
 

Az iskola tárgyilagos megítélésének érdekében működésünk 
anyagi hátteréről a következőket tudom elmondani. 
 

A hivatalosan megállapított normatíva szerint a fejpénz, (aminek 
meg kellene érkezni az állami támogatásból a Városi Hivatalba!), egy 
tanévre 17.000.000 korona. Ezzel szemben a KM. Művészeti Alapiskola 
2006-ban KM. Városi Hivataltól 10.600.000. koronát kapott. Hozzájött a 
tandíjból származó 2.000.000.-korona bevétel. Ez volt a kiinduló 
költségvetésünk, amelyet 2006 márciusában foglalt határozatba a város 
önkormányzata. Majd nyáron kértünk és kaptunk 800.000 koronát a 
fizetések 6%-kos valorizációjához. Októberben ki kellett költöznünk a 
nagyszombati Érsekség tulajdonában lévő egyik épületből, és a 
főépületben történt tantermek kialakítására kaptunk további 240 ezer 
koronát. 
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Így elmondhatom, hogy a végleges 2006-os költségvetésünk 
13.640.000 korona lett. Ez az összeg oszlik el a pedagógusokra (54 fő) 
diákokra (1154 fő), a két adminisztratív és három műszaki alkalmazottra. 
Az államtól befolyt összeget azonban a Városi Hivatal nem köteles átadni 
az iskolának. Most elérkeztünk oda, hogy az iskolák éppen csak túl tudják 
élni ezt a helyzetet. A tanárok a fizetés mellett nem kaphattak személyi 
pótlékot, jutalmat. 
 

A mi iskolánk nagyon megdolgozik azért, hogy a létének 
fontosságát bizonyítsa. Egy naptári évben 70-75 nyilvános rendezvényünk 
van. Ezeket mi, a mi növendékeinkkel szervezzük. Ezen kívül részt 
veszünk más kulturális intézmények által szervezett rendezvényeken is. 
Körülbelül 25-45 alkalomra tehető az, hogy hány alkalommal. 
 

Á.M.: Így tehát több mint 100 rendezvényük van egy évben… 
 

F.V.: Igen, ez az iskola teljesítménye.  
 

Á. M: És mit tudhatunk a tanárok kötelező óraszámáról? 
 

F. V.: Inkább úgy fogalmaznék, hogy hány növendéket köteles egy 
tanár tanítani: 2006-ban zenei szakon egy pedagógus 15 növendéket 
köteles oktatni. Képzőművészeti és tánc szakon, ahol csoportos oktatás 
történik mind az óraszám, mind a tandíj más és más. Az előzőn a kötelező 
növendékszám 25, a havi tandíj 150 korona, a csoportos órákon 8-12 
növendék vesz részt és a heti óraszám egy alkalommal 3 óra (háromszor 
45 perc). A képzőművészetre alap és középiskolások járnak. Ezen a 
szakon négy kolléga tanít. 
 

Tánc szakon egy pedagógus 80-90 növendéket oktat. A tanulók az 
alsóbb évfolyamokban 3, magasabb évfolyamokban 5 órát kapnak. A 
táncosok csak tánccal foglalkoznak, zenét külön nem tanulnak. Először 
testtartást, és alapokat tanulnak, majd ezt követik a néptánc, klasszikus 
tánc, balett, jazz-balett és a modern jazz-balett elemei. Általános iskola 
első osztályától körülbelül 16 éves korig lehet ezt a tárgyat felvenni. 
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Á. M.: Mindenhol komoly gazdasági nehézségekkel küzdenek. Ön 
hogy tudja fenntartani ezt az intézményt? 
 

F. V.: Isten kegyelméből eddig még minden évben tudtunk 
dolgozni. A költségvetést a Városi Hivatallal kellene megtárgyalni, ők 
azonban sakkban tartanak bennünket. Hiába lenne kötelességük, soha nem 
kapjuk meg a nekünk jogosan járó pénzt. „Igazgató Úr, gazdálkodd ki” 
című jelenettel zárulnak a tárgyalásaink. A naptári év előrehaladtával 
azonban az alap költségvetés módosítására általában van lehetőség. De 
komoly változásra lehet számítani 2007-től, mert a jelenlegi szerződések 
lejárnak. 
 

A városi hivatal az adóhivatalba befolyt helyi adókból támogatja a 
művészeti iskolákat Az új szerződésekben a diáklétszám szerint kéne 
működnie az iskola finanszírozásának. De őket nem kötelezi 
kormányrendelet arra, hogy a diáklétszám szerint finanszírozzák az 
iskolát. 
 

És itt van a nagy baj. Már az államtól normatív értékekben és 
fejpénzben kéne érkeznie a támogatásnak a városi hivatal részére! Mi a 
kormányt arra kérjük, hogy kormányrendeletben kötelezze a városi 
hivatalt, miszerint legyen köteles továbbadni az iskolának a fejpénzt. Ez 
lenne a megoldás. 
 

Azért hozzuk létre ezt a rengeteg rendezvényt, hogy az iskola 
fontosságát minden szektorban megmutassuk, és bizonyítsuk, hogy 
szükség van ránk. Hogy meggyőzzük a Városatyákat arról, hogy ennek az 
iskolának olyan profilja van, amivel lehet büszkélkedni, mert hasonló 
intézményekkel összevetve mi európai szinten tudjuk mind a muzsikát, 
mind a táncot és a képzőművészetet felmutatni. Igyekszünk minden 
rendezvényre meghívni a Városatyákat – függetlenül attól, hogy eljönnek-
e – és vannak pártfogóink, akik a hírünket elviszik oda, ahova kell. 
Szerencsére vannak a város vezetőségében is komoly patrónusaink, akik a 
legjobb akarattal mindent megtesznek a Művészeti Alapiskola 
működésének zavartalan elősegítése érdekében. 
 

Á.M: További sikeres működést, szép eredményeket kívánok és 
köszönöm ezt a nagyon tartalmas, fontos információkat tudomásunkra 
hozó beszélgetést. 

Ábrahám Mariann 
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Parlando 2008/1, 5-10 p. 
 
Interjú Laczó Zoltánnal, a Zenetanárok Társasága elnökével 

 
JÖVŐ-KÉP (VI/1) 

 
 A Zenetanárok Társasága rendkívül sikeres Kodály Konferenciájának 
2007. november 17-én, Budapesten, a Ferencvárosi „Ádám Jenő” 
Zeneiskola adott otthont. A konferencia - bár egy napos volt -  a Kodály 
Zoltán munkásságát érintő témakörökben az ország különböző városainak 
intézményeiből (Budapest, Eger, Kaposvár, Pécs, Szeged) vonzotta a 
szakembereket, zenei előadókat, akik mélyrehatóan közelítettek választott 
témáikhoz. Az előadók Kodály életművének múlhatatlan nagyságát 
próbálták a jelenlegi világ keretei között elhelyezni, útmutatásainak 
szellemiségét a korunkban kialakult számtalan probléma megoldásában 
vezérfonalként tovább vinni. A jelenlévő hallgatóságban válaszra váró 
gondolatok tömege vetődött fel, melyek megvitatására a rövid időkeret 
nem adott lehetőséget. Azzal a reménnyel kerestem fel Laczó Zoltánt, a 
LFZE pszichológia tanárát, egyetemi docenst, a ZETA elnökét, hogy az 
előadások által elindított gondolatokat beszélgetésünk folyamán jobban 
letisztázhatjuk majd. 
 
 Ábrahám Mariann: Ebben a tanévben indult meg LFZE-n is a 
bolognai program szerinti képzésrendszer. A tanszakok más tartalmi 
formát öltöttek. A konferencia egyik előadásában elhangzott az 
énektanárképzés átalakítása az egri Eszterházy Károly Tanárképző 
Főiskolán. Saját kezdeményezésük, meggyőződésük alapján számtalan új 
képzésformát vezettek be. Gondolom, hasonló nagyobb szabású változtatás 
történt a budapesti Zeneművészeti Egyetemen is. 
 
 Laczó Zoltán: Igen. A Zeneakadémia például megszüntette az 
énektanár-karvezetés képző tanszakot. Ez körülbelül fél évszázad óta - 
csekély változtatással - ugyanazzal a tananyaggal működött, így igencsak 
vesztett korszerűségéből. A jelenlegi 2007/08-as tanévet e nélkül a tanszak 
nélkül indították el. Nem azért, mert a tanári kar „rosszul” tanított, hanem 
az ő saját tárgyukat érintő magas szintű követelmények nem mindig estek 
egybe a gyakorlat kihívásaival, a társadalmi igényekkel. A felsőoktatást 
érintő nagy tantervi reformban megoldódott ez a kérdés. Miután a Kodály 
Intézet a Zeneakadémia integráns része lett, az énektanári szakterületre 
irányuló növendékek magas szintű elméleti képzését ők fogják majd 
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ellátni a mesterképzés keretében, a jelenlegi koncepció szerint, 
remélhetőleg lépést tartva az élet adta követelményekkel. A zeneelméleti, 
pszichológiai, pedagógiai ismeretek magas óraszámban való elsajátítására 
elsősorban a pedagógiai diplomát szerző növendékeknek lesz majd 
szükségük. Ez a bachalor képzés három (BA) éve után, a szakosodott 
master képző (MA) két évében következik majd be. 
 
 Á. M.: Vajon a pedagógiai, pszichológiai ismereteket elegendő-e 
csupán a master képzésben tanítani? 
 
 L. Z.: Meggyőződésem, hogy bizonyos elméleti munkák (művek) az 
általános zenészképzés számára nélkülözhetetlenek. Büszkén említhetjük 
itt Kovács Sándor, Varró Margit határokon túl ívelő, nemzetközi 
elismerést kiváltó megfigyeléseit, kutatási eredményeit. Sok tanítványom 
nyilatkozott már úgy, hogy jó lett volna ezeket az ismereteket hamarabb 
megszerezni, és ezek a nagy szellemiségek milyen hasznos tanácsokkal 
szolgálhattak volna már a képzési idő alatt, és milyen használható 
útravalóval látják el a gyakorló művészt és hangszeres tanárt egyaránt. 
 
 Véleményem szerint nagyon nagy kár, hogy az előadóművész jelöltek 
a jelenlegi kredit-rendszerű óraterv struktúrában nem tesznek majd szert 
ilyen ismeretekre. Egyetlen megoldás adódik: a főtárgy tanárnak kell a 
megfelelő irodalom felkutatásában segédkezni, ha a művész-palántának 
nincs erre kellő szellemi kapacitása és energiája. Nem hiszem, hogy 
bármely muzsikusnak a művészi praxisát közvetlenül támogató elméleti 
gondolkodásban való gazdagodás kárára válna. Minden hangszeres 
örömmel veszi, ha napi gyakorlati munkájához megtermékenyítő 
gondolatokat kap. Ámde a szorosan vett szakmai zenei, művészi 
tevékenységet segítő elméleti tételeken túl vannak még olyan praktikus 
ismeretek, információk, amelyek nélkül a mai világban anyagi károsodás 
nélkül szinte alig lehet létezni. Meggyőződésem, hogy egy muzsikusnak 
manapság például némi jogi ismeretekkel is rendelkeznie kell, azért, hogy 
egy hirtelen elé tett szerződés jogi útvesztőjében ne tévedjen el, s ne 
veszítsen el súlyos honoráriumokat. 
 
 Á. M.: Ennyire ki kell szolgálni a mindennapi élet követelményeit? 
 
 L. Z.: Kelleni nem kell. De ha egy intézmény felelősséget vállal 
hallgatói drága pénzen folytatott képzéséért, ezzel is hozzájárulhat az 
életre való felkészítéshez, ami egyre fontosabbá válik. Az ön-menedzselést 

 326 



is professzionálisan kell művelni manapság, amíg nem növi ki magát 
olyan neves művésszé az ifjú muzsikus, hogy saját menedzsere lehessen. 
Ezt is legalább érintőlegesen oktatni kellene. Egyszerűen azért, mert 
másfajta világban élünk ma, mint amiben mi nőttünk fel évtizedekkel 
ezelőtt. Időnként úgy tűnik, hogy a tradícióőrzést és a konzervativizmust 
összetévesztik egymással. A tradíció őrzése nem jelenti azt, hogy az ember 
ne tartson lépést a világ egyéb, praktikus dolgaival. 
 
 Á. M.: Hogyan lehet a világ ilyen hatalmas változást hozó szellemébe 
beleépíteni a Kodály koncepciót? A nevelési elveket? Kodály az adott 
történeti korban hihetetlenül modern volt. Ezért nem tételesen, szó szerint 
kellene az általa hirdetett alapelveket ismételni, hanem egy sokkal 
totálisabb szemlélettel kellene örökségét, emberi és szellemi magatartását 
adaptálni a mi korunk adta problémák megoldására. 
 
 L. Z.: Ez teljes mértékben igaz. Úgy gondolom, hogy a kodályi 
örökségnek egyik leglényegesebb pontja a magyarság tudat megerősítése, 
fontossá tétele. Ezt tekintem az egyik jelentős esszenciának. Meg kell 
állapítanom, hogy a rendszerváltás utáni tantervi reformok nem hozzák ezt 
az igényt. Nagyon primitív példát mondok: nem tanítják meg a 
gyerekeknek a Magyar Himnuszt. Iskolai ünnepélyeken, mint pl. évnyitón, 
évzárón recsegő hangszórón „sugározzák” a Magyar Himnusz 
hangfelvételét, miközben a tanulók hol fegyelmezetten, hol 
fegyelmezetlenül állják végig azt - némán. Úgy, mint a TV-közvetítette 
sportesemények többségén. 
 
 Kodály már a harmincas években leírja, hogy minden népnek a saját 
népdalait kell mindenekelőtt megismerni, mert minden népnek szüksége 
van a saját identitás tudatára. Nálunk ma ez meglehetősen háttérbe szorult. 
 
 Á. M.: De miért  alakult ez így? 
 
 L. Z.: A szocializmus annak idején belénk oltotta a proletár 
internacionalizmus eszméjét. Ez olyan jól sikerült, hogy 2004. május 1-én, 
amikor az Európai Unió tagországa lettünk, május 2-án már határainkon 
uniós kék zászló lengett a 12 csillaggal, a nemzeti színű lobogó nélkül. 
Két-három napba tellett, míg ismét azonosítani lehetett határátkelőinket 
piros-fehér-zölddel. Anti-nacionalista szervilizmus lenne-e ez a „nagyok” 
iránti „hódolatunk” kifejezéseképpen? 
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 A rendszerváltás után az 1994-től bevezetett Nemzeti Alaptanterv 
liberalizmusa, a helyi tantervek parttalansága pedig olyan szabadságfokot 
engedélyezett, hogy szabad volt előnyben részesíteni Harry Potter-t a Pál 
utcai fiúkkal szemben, arra való hivatkozással, hogy a mai tizenévesek 
nehezen értik a „grund” és „gittegylet” kifejezéseket, mert azokat napjaink 
magyar gyereke nem ismeri. 
 
 Á. M.: Nem lehet egymás mellett olvastatni, vagy filmen megnézni 
mind a kettőt, és megbeszélni? Összevetni, értékelni, megértetni a 
gyerekekkel? 
 
 L. Z.: Éppen lehetne. Azonban a globalizáció egyre inkább 
megfigyelhető elhatalmasodása során annak járulékos mellékhatásai is 
felerősödnek. Fontosabb lett az idegen nyelvek tanulása, szenvedéllyé vált 
sokaknál az Internettől való függés. A mobil telefonhasználat és sms-ek 
küldése sorvasztja a nyelvi kifejezést. Így vagyunk „kompatibilisek” a 
nagyvilággal. De hova lesz közben a magyar nyelv, annak ápolása, az 
akadémiai helyesírás megőrzése, miközben nyelvész is pártolja akár a TV-
ben is a többségi nyelvhasználat „-suk-sük”-özését? Felfedeztük-e már, és 
eddig, hogy magyar irodalmat, irodalomtörténetet nem lehetne tanítani 
Kodály nélkül? Rabolná-e az időt a magyar órától a Szép könyörgés 
meghallgatása Balassitól, a Magyarokhoz című Európa-szerte elhíresült 
Berzsenyi kánon, a Liszt Ferenchez Vörösmartytól? S hadd ne soroljuk 
végig a példákat Zrínyi, Csokonai, Petőfi, Arany, Virág Benedek, Weöres 
megzenésítéséig? Nem kellene rettegni a 45 perces órában elszenvedett 
„időveszteségtől”, a komplex esztétikai élmény felmutatásától, s a 
magyarság vállalásától! Ezeket az összefüggéseket fel kell tárni! A Bicinia 
Hungarica előszavában megfogalmazott gondolat: „szebb, ha ketten 
összedalolnak” áttételesen akár az énektanár és az irodalomtanár 
együttműködésében is megtestesülhetne! Tudják-e a magyar tanárok, mit 
vesztenek Kodály figyelmen kívül hagyásával? Ha erre nem fordítunk 
figyelmet, akkor miért várjuk el azt, hogy Kodálynak ez a 
legmagasztosabb, örök érvényű tudat- és nemzeti identitást formáló 
eszméje megvalósulhat?! 
 
 Á. M.: És akkor mi a helyzet ma a népdallal? 
 
 L. Z.: Úgy gondolom, hogy a népdal, mint tananyag történelmileg és 
társadalmilag anakronisztikussá válik. Van-e annyi magyar falu, hogy 
azoknak az egész magyar társadalomra lenne kisugárzó ereje? A falvak 
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lassan kiürülnek, apák, nagyapák fiai bevándorolnak a városba. Azt 
kellene tudatosítani, hogy a népdalban kifejezésre jutó tartalmak, 
korszakok embereinek az életéről szólnak! A népdal - történelem, a népdal 
- kommunikáció, a népdal - változás, variálás, a népdal - életjelenség. 
Mutassuk be, mitől jó a népzenében a katonanóta, a verbunkos, a 
lakodalmas, a sirató, az egymásra találás, szerelmet vallás (és még 
sorolhatnám). Ha ezt nem tesszük, éppen a szociológiai funkciójától 
fosztjuk meg a népdalt. 
 
 A különböző általános iskolás tankönyvek a népdal szerkezeti 
elemeinek bemutatását részesítik előnyben. Mi marad a népdalból, ha a 
sorszerkezetet vizsgáltatjuk, a sorokat betűzzük, és bikkfanyelven szólunk, 
amikor a díszítéseitől megfosztott népdal-„vázat” szolmizáltatjuk? De nem 
is a variánsok tömegének a bemagolásába kell belegabalyodni (ez a 
ritkább eset), hanem az improvizatív. kreatív zenélés varázslatos példáját 
bemutatni a népdal meghallgatásán, éneklésén keresztül. Nem kellene-e a 
magyar zenepedagógiának lépést váltania? Ha ezt nem teszi, csoda, hogy 
az érzelmi színtéren csatát veszít? 
 
 Á. M.: Van-e a népdalnak napjainkban még meggyőző ereje? 
 
 L. Z.: Nagyon lényeges ez a kérdés! Semmiféle pedagógia nem 
nélkülözheti a meggyőzés igényét és erejét. A gyereknek éreznie kell a 
pedagógusból áradó, átsugárzó erőt, annak van hitele. Ez lehet 
emocionális, intellektuális, aszerint, milyen korosztályhoz és milyen 
tárgyról beszél valaki. Az idegélettani kutatások ma már bizonyították azt, 
hogy érzelmi motiváció nélkül nincs elég fogékonyság a befogadó oldalán. 
A konferencián ezt hallhattuk Prof. Dr. Freund Tamás agykutató vetítéssel 
illusztrált előadásában is. Elmondta, hogy „az agykutatás eredményei ma 
már képesek az idegsejt-hálózatok szintjén magyarázatot adni a 
memórianyomok keletkezésének izgalmas jelenségeire, a hatékony és 
kreatív előhívás számos részletére, vagyis az „agyi információ 
feldolgozás” mechanizmusaira. 
 
 Szomorú dolog - itt az általános pedagógia mellett konkrétan magáról 
a pedagógusról beszélek -, hogy a rendszerváltás előtti időszak tökéletesen 
tönkretette a tanítóképzést. A tanító jelölteknek négy félévben heti egy 
órában kellett elsajátítani a tanítandó anyagot és annak metodikáját is. Ez 
teljesen lehetetlen, különösen abban az esetben, amikor nem is 
érdeklődnek a tárgy iránt. Az a 20-25%, aki érdeklődött, beiratkozott a 
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spec.koll.-ra. Vagyis az állami intézményrendszer a tanítókat egy 
formálisnak is alig nevezhető képesítéssel bocsátotta ki. Amíg Kodály élt, 
személyiségének a súlya, tekintélye egy ideig tudta tartani az egyensúlyt. 
Szabolcsi Bence Kodályt búcsúztató beszédében így fogalmazott: „Szálfa 
dőlt ki közülünk…” 
 
 Később a „Kodály módszer” üzletszerűvé is vált. Az üzletszerűségben 
a technikát magát vitték tovább. Nem biztos, hogy minden esetben 
ismerték annak a népnek énekkultúráját. Kodály követei, ahova elmentek, 
pedig csak ezen keresztül lehet egy zenei módszernek gyümölcsözővé 
válni. Sajnos úgy tűnik sok esetben felcserélődött a cél és az eszköz. A 
100 éves tervben a cél = a magyar zenekultúra, az eszköz = zenei írás-
olvasás általánossá tétele volt. Az eszközből lett egy nagyon használható 
recept, és ez az a technika, ami rövid idő alatt átadható. Lehámlott róla a 
koncepció, áruvá vált. 
 
 Á. M.: És mi van ma? 
 
 L.Z.: A Nemzeti Alaptanterv 1993-ban emelkedett törvényerőre. 
Történelmi léptékkel mérve ez még mindig a Ma jelenidejűségét jelenti. A 
NAT bevezetésével az egész magyar általános pedagógia történetének 
ténylegesen legnagyobb fordulata következett be. A tanári önállóság 
polgárjogot kapott. A tantárgyi integráció következtében, - elnevezésében 
is kissé furcsa lett: a művészeti műveltségterület (amelybe a fontosabb 
művészeti ágak beletartoztak) az össz-óraszám 16, illetve 12 %-át kapta. 
Az öt művészeti ágra (ének-zene, dráma, tánc, vizuális művészet, 
mozgókép) összesen 3,9, illetve 4,5 óra jutott hetenként. Ennek elosztását 
elmagyarázni minimális időkeretünkben nehéz. Tény, hogy az iskolai 
ének-zene ebben a keretben kapta a heti egy óráját, amely az új 
szabályozás szerint részarányos és nem lehet több. Ez az ének-zene 
tanításában hihetetlen rombolást okozott. Az énektanári társadalom nem 
tudja az adott alig egy órás időkeretbe a tárgyat hatékonyan elhelyezni. 
Megemlítendő, hogy a művészeti tárgyat tanítók nem harcoltak 
megfelelően azért, hogy ez a tárgy-együttes, új elnevezésével: 
műveltségterület ne kerüljön a műveltségterületek rangsorában az utolsó 
helyre. Úgy tűnik, korunk szinte tendenciózusan sorvasztja el az érzelmi 
nevelést, ami elsősorban a művészeti tárgyak révén lenne lehetséges. Nem 
veszik figyelembe az ebben rejlő nevelő erőt. Sajnos, manapság 
világjelenség a haszon-centrikus szemlélet. 
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 A zene-értelmezés az esztétikának a tárgya és feladata. Úgy 
gondolom, hogy Kodály azzal a megnyilatkozásával, hogy csak a legfőbb 
érték való a gyermeknek és ebbe a körbe a népdalt és a magasrendű 
műzenét illesztette, tulajdonképpen meghatározta a főcsapás irányát, ami a 
magyar klasszikus vagy akadémikus zenei értelmezésben honosodott meg. 
Ez egyrészt gyönyörű, mert védi az értéket, viszont kirekeszti azokat a 
megnyilvánulásokat, melyeket nem lehet értékes, de egyáltalán zenének 
minősíteni. Szélsőséges értékelések is napvilágot láttak: például zenei 
környezetszennyezés, mocsok stb. 
 
 Ha egy teljesen tárgyilagos esztétikai definíciót veszünk, akkor 
kimondhatjuk, hogy a zenének egyik jellege a folyamatszerűség, a másik 
az, hogy fizikai hangzó anyagról van szó. A magas művészi zenében pedig 
a Lukács-i értelemben a „közvetett tárgyiasság” kell, hogy érvényesüljön. 
Az ez iránt érdeklődők száma esetleg 5%. A 95% pedig a populáris zenét 
fogyasztja. Kapitális fontosságú kérdés, hogy mire is mondjuk, hogy 
„mocsok”, mit tekintünk értéknek, közelítünk-e egymáshoz, vagy a 
szembeállást élezzük a napi zenefogyasztók és az akadémikus értékrend 
elkötelezett hívei és pedagógiai normát képviselők között.  
 
 Az értékelvűség alapján álló értelmezők egy bizonyos zenére 
kijelentik, hogy az a művészet. A szociológus professzor Tomka Miklós 
feltételezésével szívesen értünk egyet, amikor azt mondja, hogy addig nem 
fog nyugvópontra jutni a művészetpedagógiában egyetlen kérdés sem, 
amíg nem ismerjük el és -fel, hogy a művészetben és a művészeti 
nevelésben egy háromszög jellegű egyensúlyt kellene teremtenünk, 
amiben jelen van a magas művészet, a népművészet és a populáris 
művészet is. Ezek közül bármelyiket abszolutizáljuk, létre jön a zűrzavar, 
amely egyet jelent valamelyik ág kirekesztésével. 
 
 Á. M.: Kodálynak ez a kijelentése biztosan azt a célt érte el, amit 
akart? Sári Józsefnek egy korábbi előadása jut eszembe, amelyben egy 
remek hasonlattal érzékeltette ezekről a dolgokról alkotott véleményét. Ez 
pedig így hangzik: „Nem kell félnünk! A tyúk is a szemétdombon turkál és 
mégis a tojás jön ki belőle”. Mi pedig megesszük! Sőt a tyúkot is!... - Én 
úgy gondolom, a gyerek meg sem érti a magas művészetet. Csak szajkózza, 
utánozza, kopírozza. Értelem nélkül. 
 
 L. Z.: Ez egy alapkérdés az egész művészeti nevelésben, 
zenepedagógiában. Prof. Tomka szerint a háromszög egyensúlyának a 
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megtartásában felkínáljuk a lehetőséget. Legyen szabad a választás. Mit 
választ a gyerek? Mindig a könnyebb ellenállás irányában fog dönteni, 
amit ő könnyebben ért. De nézzünk kicsit távolabbra: tudjuk-e azt, hogy a 
világ hány országában van rendkívül gyenge lábakon álló zeneoktatás? Az 
Európai Unió Kulturális Bizottsága foglalkozott a művészeti nevelés 
kérdésével, többek között a zenei neveléssel is Európában, és kiderült, 
hogy Dél-Európa országaiban alig van zenei nevelés. 
 
 Á. M.: Ilyen felépített, mint nálunk, nincs sehol. 
 
 L.Z.: Hát nincs. Sajnos, erre hiába kezdünk büszkék lenni, mert ezt az 
egyediséget mi magunk irtjuk ki magunkból. 
 
 A világ számtalan államában más-más az emberek zeneképe, zenéje. 
A populáris zenének van egy olyan rétege, ami nagyon alacsony 
színvonalú, és a TV-ben rendkívül sokszor hallunk ilyesmit. De ha nincs 
zeneoktatás, mi szerint szelektáljon egy gyerek? Ez a színvonaltalanság a 
legkevésbé művelt réteg számára is érthető. És ez el fog uralkodni a 
világban, mert ahol nincs zenei-ízlés nevelés, ott nem várható el az igény 
sem. Ember nem él zene nélkül. Tehát zenének lennie kell. 
 
 Mit hallgat valaki? - Amit felfog. Felfogja a lüktető ritmust és a három 
vagy négy hangból álló hangkészletű akármit. Globális, világjelenségről 
van szó, az Internetről ugyanaz hallható a világ minden táján. Ezt tudta 
kitapintani és üzleti áruvá tenni a mai generáció, mert ezt fogyasztják. 
Minél primitívebb, annál jobb. Ez egy elsodró örvény. Nézzük meg 
milyen arányokkal állunk szemben? Van egy heti 45 perces énekóra és 
ezzel szemben a hét minden napján legalább napi 5-6-7 óra háttérzene 
hallgatás. Villamoson, bárhol látható, hogy a fiatalok füle ki van párnázva 
ezekkel a lejátszókkal. És csak állnak magukba fordulva, és így válnak 
antiszociálissá, mert nem is észlelik, mi van körülöttük. Így mennek be a 
tanterembe, átmossa az agyukat a monoton primitív ritmus és „zene”. 
Kérdés, tudnak-e egyáltalán ezután másra, intellektuális tevékenységre 
figyelni? 
 
 Én nem tudok optimista lenni ebben a dologban, mert olyan világ-
hatások vannak, amit az iskolai népoktatás egyszerűen képtelen áttörni. 
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 Bejöttek a privát iskolák, a nem állami, a felekezeti, a kisebbségi 
iskolák. Az a szülő, aki meg tudja fizetni, valamint azonosulni tud az adott 
iskola szellemiségével, oda íratja be gyermekét. 
 
 Ezek a gyerekek más érték-háttérből jönnek, más a szülői ház 
értékrendje. Ez meghatározó. Ott igényszinten is minden rendben van. 
Vagyis őrületes koncepcionális ellentmondások alakultak ki a politikai 
diszkrimináció és a politikai liberalizmus következtében. 
 
 Á. M.: Hogyan illeszkedhet mindehhez a Kodály koncepció? 
 
 L.Z.: A „zenei írás” Napja leáldozott. Ma már a zenei élményadás 
látszik fontosabbnak. 
 
 Véleményem szerint mai világunkban a Kodály koncepció életkori 
korlátokkal működik csak. Abban a pillanatban, amikor egy gyerek 
belekerül ebbe a forgatagba és a családi háttér is igénytelen, akkor az lesz 
számára a szellemi táplálék. Ez aztán a lelket inkább szegényíti, mint 
gazdagítja, előidéz egy skizofréniát, mert adva van az „élet-zene” és az 
iskolai zene, ami szerencsére csak 45 perc. 
 
 A mai kérdés az, hogy a kodályi örökséggel mit tudunk ma tenni. 
Nagyon kemény kérdés. Főként az, hogy az értékszemléletről alkotott 
véleményét tökéletesen átvettük és ennek ez a hasadás az eredménye. A 
két kultúra között egyáltalán nincs párbeszéd, egyik a másikat lenézi. 
 
 Á. M.: Kodály egy életen keresztül képes volt ugyanazért az 
eszméért  kiállni, megvalósításáért harcolni. Valamire rátette az életét, és 
több mint fél évszázadon keresztül ezt a legkülönbözőbb vetületekből képes 
volt meggyőzően keresztül vinni. A mi korunkban, nekünk is kell, hogy 
legyenek olyan emberi és szakmai vezérelveink, melyekben 
rendíthetetlenül hiszünk, mert ez segíthet majd a mai korban élő 
fiatalságot emberré, európai emberré nevelni. 
 
Köszönöm a beszélgetést. 

 
Ábrahám Mariann 
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Parlando 2008/1, 5-10 p. 
 

KODÁLY ZOLTÁN ZONGORADARABJAIRÓL* 
 

Kodály zongoraművei nem tartoznak az általánosan és gyakran 
játszott repertoár darabok közé. Csak néhány vált többé-kevésbé ismertté. 
Zongoraműveinek száma csekély. Kodály ifjúkorában komponálta e 
műveket. Elsősorban két ciklusa ismert, az op. 3-as számot viselő Kilenc 
zongoradarab, valamint a Hét zongoradarabból összeállított sorozat, az 
op. 11. 
 

Zongoraműveinek jegyzékét Dr. Kecskeméti István zenetudós, a 
Kodály Múzeum volt igazgatójának összeállításából vettem át. 
Mindenekelőtt ezt a listát szeretném ismertetni: 

 
1. NAPLÓJEGYZETEK – 1907, öt zongoradarab, melyből egyet 

tartott Kodály publikálásra méltónak: Címe: MEDITÁCIÓ Debussy 
egy motívuma fölött 

2. KILENC ZONGORADARAB, op. 3. - 1909 (bemutatta: Bartók Béla 
1910. III. 17-én, Kodály első szerzői estjén.) 

3. HÉT ZONGORADARAB, op. 11 – 1910, 1917-18. 
4. MAROSSZÉKI TÁNCOK, - zenekari mű átirata - 1927 (bemutatta 

Kentner Lajos, 1927. III. 17.) 
 

A II. világháború után, pedagógiai céllal írott és megjelent művek 
 

1. GYERMEKTÁNCOK - 1945 
2. 24 KIS KÁNON FEKETEBILLENTYŰKRE - 1945 
3. Cím nélkül - válasz Dávid Gyulának - 1963 
4. 12 KIS DARAB ZONGORÁRA - 1965 előtt 

 
Kodály zongoraműveinek fogadtatásáról néhány korabeli kritikából 
szeretnék egész röviden idézni. 

 
 

                                                 
*A Zenetanárok Társasága Kodály megemlékezésén 2007. november 17-én „Kodály: Meditáció és Kilenc 
Zongoradarabból a 4. 5. és 7. számú darabok” címmel elhangzott előadás szerkesztett változata. Köszönöm a 
Kodály Zoltán Emlékmúzeum munkatársának, Kapronyi Teréznek, hogy az adatok korrekt közlésének 
kiegészítésében segítségemre volt. 
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1) Kovács Sándor 1910-ben a következőképpen fogadja az akkor 
még 10 zongoradarabot tartalmazó op.3-as ciklust. (Renaissance, 
1910. IX/25) 

„Sohasem jó, ha a közönség betekinthet a műhelybe: füstös kohók, 
piszkos szerszámok, izzadtságszag nem neki valók. Azért rosszul tette 
Kodály, hogy nyilvánosságra hozta ezt a kötetet. Mert nem igaz, hogy 
zongoramuzsika. Még nem muzsika. Csak muzsika csíra, muzsika 
lehetőség, amiből lettek is nagy dolgok.[…] De ez még nem nagy. Ezek 
dokumentumok, amelyeknek nagy hasznát fogja venni az, aki majdan 
egyszer megírja a mi modern zenénk fejlődésének történetét.[...] A 
Kodályoknak nemcsak önmaguk iránti kötelességük megnyerni a 
közönséget a modernségnek; az ilyen félreértés-fészkekkel csak 
elrettenthetik.” 
 

2. Molnár Antal ugyanerről a sorozatról  (op. 3) 1911-ben a 
következőképpen nyilatkozik (Kodály Zoltán: Zongoramuzsika, 
Zeneközlöny X. évf. 1911., 1. sz.30-34. l.): 

 
„Kodály Zongoramuzsikája a legzongorább zongoramuzsika. Nincs 

abban egyetlen hang sem, amely ne a zongora eszményének bölcsőjében 
ringott volna. […]” 
 

Az op.3-ból általam előadott  három darabról pedig a következőképpen 
ír Molnár Antal: 
 

„Az Allegretto scherzoso pikáns, csipkedő kedvű tréfa. Közepén a 
(Debussys) triómelódia (áttörő magyar motívumokkal) mintegy 
kiengesztel. Nagy szenvedélyű tetőpont után, minthogy közben kifordult 
sarkaiból a kezdő hangulat, már csak morzsáit kapjuk a 
scherzandónak.[…] 
 

A Furioso-ba Bartók szólt bele. Ne feledjük, minő szerencse a két 
komponista egyidejű fellépése a magyar zene jövőjére nézve. Hogyan 
segíthetik, taníthatják, buzdíthatják egymást.[…] 
 

Az Allegro giocoso féktelen derűs jókedv. Szinte gyermetegen ittas ez 
a derű. Mintha minden rendben volna, fittyet hányunk a világnak! Két jó 
barát vigadozó füttye a kvarttokban hangzó melódia. […] Egyik kacaj 
követi a másikat, míg csak ordító jókedvvé nem fokozódott az 
alaphangulat. […] 
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3. Szelényi István az op. 11-ről ír Kodály és az új zongorastílus 
(Crescendo I. évf. 1926. 3. sz.) címmel, 1926-ban. A romantikus 
zongorafaktúra után szinte lehetetlen volt újfajta zongorazenét írni. 
Kodálynak mégis sikerült. Miért? 

 
… „Mi hát ennek a hangzásnak a titka? Ez a zongora minden egyes 

regisztere, minden egyes hangja szonorításbeli valőrjének pontos 
felismerése, és ezeknek a valőröknek soha nem tévedő felrakása és 
keverése.[…]A muzsikálás fogalmának helyes megértése. Annak belátása, 
hogy minden alkotás, úgy a zenei is, egy ember legszentebb magánügye, 
amely szólhat másokhoz, akár az egész emberiséghez is, de csak belső 
szükségletből, sohasem bámulatkeltés céljából…” 
 

4. Kecskeméti István a „Hét zeneműve” című rádióadásban (1984. 
július 3., Kossuth adó) mindkét sorozatot elemzi egy-egy 
alkalommal. Ha valaki érdeklődik Kodály zongoramuzsikája iránt, 
feltétlenül figyelmébe ajánlom a Kroó György szerkesztésében 
megjelent köteteket (Publikálva: A hét zeneműve 1983. október-
1984. szeptember. Szerk. Kroó György, Bp. Zeneműkiadó, 1983, 
336-346. p.). 

 
Ebben találtam rá Kecskeméti előadásaira. Néhány mondatban 

megpróbálom összefoglalni a zongoraművekről írottakat: „Kodály 1907-
18 között írta meg összes jelentékeny zongoradarabját. Összesen 18-at. 
Nyelvezete némely mozzanatában emlékeztet Debussyre, egyedivé mégis 
azzal válik, hogy megjelenik benne a magyar népdal, népies műdal és a 
verbunkos-zene némely eleme. Az első zongoraciklus (op. 3) sűríti 
magába a legtöbb, igen modern, kísérletező, avantgarde elemet. Az ötödik 
darab, az egyetlen a sorozatban, amelynek címe is van, vagy legalább is 
zárójelbe tett kétszavas mottója: („quos ego…”) A kipontozott folytatás 
alighanem Vergilius Aeneis-eposzának azokra a szavaira utal, ahol 
Neptunus, a tenger istene ráförmed az akarata ellen feltámadt szelekre: 
”Majd én titeket megzabolázlak!” A Furioso pompás zsánerkép, a 
lobbanékonyságnak, a felindulásnak mesterien felvázolt zenei rajza. 
 

Essék néhány szó a Meditációról is, mely Kodály első publikált 
darabja. Kodály 1905-ben hosszabb időt töltött Párizsban, és hazatérve, 
Debussy új hangzásvilágának bűvöletében írta meg ezt a darabot (amint 
alcíme is mutatja). Az egészhangú skála mindvégig keveredik a pentaton 
magyar népdal hangzásvilágával. Improvizatív bevezetés után meditatív, 
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melankolikus dallamot hallunk, amely kirobbanó tetőpontig hevül fel, 
majd újra elcsendesedik. Döbbenetes: a melankolikus főmotívum azonos a 
30 évvel később (1936-ban) Berzsenyi Dániel „Magyarokhoz” című 
költeményére komponált kórusművel - FORR A VILÁG BÚS TENGERE Ó 
MAGYAR-ral. Lehet, hogy belemagyarázás, és véletlen Kodály 
dallamválasztása. Nem tudok a mű keletkezéstörténetéről semmit. Én a 
céltudatos emberré érés gyönyörű példáját vélem ebben kifejezésre jutni. 
A 25 éves ifjú merengése helyett a tettek követelését, a cselekvésre 
felszólítást. 
 
Az elhangzott műsor: 
Meditáció (1907) 
 
Kilenc zongoradarab op. 3. (1909): Allegretto scherzoso (4), 
 Furioso (5), 
 Allegretto giocoso (7) 

 
 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 2008/2, 6-10 p. 
 

„TÁRSADALMAT BEFOLYÁSOLÓ 
KÉPESSÉGÜNKET ERŐSÍTENI” 

Mindennek  alfája és ómegája a közoktatás színvonala 
 

Interjú dr. Kerek Ferenccel, 
 a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának 

dékánjával 
 

(JÖVŐ-KÉP VI/3) 
 

Ábrahám Mariann:  A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti 
Karának szervezésében rendezett Kodály szimpózium előadásai 
kiegészítéseként kaptam lehetőséget arra, hogy a jövő felé mutató 
témakörökről dr. Kerek Ferenc dékán úrral beszélgethessek. 
Mindenekelőtt azt szeretném kérdezni Öntől, miért tartja annyira 
fontosnak, hogy először a közoktatás jelenlegi problémáiról beszéljünk? 
 

Kerek Ferenc: Meggyőződésem, hogy a zenetanítást nem lehet és 
nem is érdemes úgy vizsgálni, ha kiemeljük az általános képzés egészéből. 
Amikor azon gondolkozunk, hogy Kodály eszmeiségét és nevelési elveit 
hogyan vigyük tovább, akkor arra kell választ kapnunk, hogy a mai 
magyar közoktatásban tudunk-e érdemi változtatást elérni. Érdemi 
változtatás alatt egyértelműen a színvonal emelésére gondolok. 
Mindennek az alfája és ómegája a közoktatás, ott is talán az általános 
iskolai oktatás színvonala. 
 

Furcsának tűnhet, hogy gyakorló muzsikusként miért a PISA 
felmérések eredményeiről beszélek. A közoktatást vizsgálja ez a felmérés 
számtalan országban, mind Európában, mind az USA-ban. Az eredmények 
meglehetősen lehangoló véleményt mutatnak a tanulók olvasását és 
szövegértését illetően. Nemcsak a matematikai, hanem a történelmi 
összefüggések meglátása is komoly gondot jelent a felmérésben részt- 
vetteknek. A gyenge szövegértés iskolából való kimaradást, 
lemorzsolódást jelenthet, amiből közvetlenül következik a munkaerő 
piacon való rossz szereplés, az állandó munka- illetve létbizonytalanság, 
amely a személyiség széthullásához vezethet, és foglalkoztatási 
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problémákat vethet fel. E problémák elsősorban a kamaszkor első éveiben, 
12-14 éves kor táján jelentkeznek. 
 

Magyarországon az iskolák színvonala, a családok szociális háttere 
és jövedelmi helyzete, az iskoláztatási lehetőségek nagyon különbözőek, 
mindezek növelhetik a társadalmi egyenlőtlenség kialakulását. Nagyon 
fontos szempont, hogy milyen a szülők iskolázottsága, kulturális és 
pénzügyi háttere, mert ez meghatározó lehet a gyermekek tanórán kívüli 
ismereteinek megszerzése esetében. 
 

Másik fontos, alapvető szempont, hogy a gyermekeket egyre több 
jó, vagy kiváló képességű tanár tanítsa, olyan tanár, aki a személyiségével 
is követendő mintául szolgál. 
 

Egyik legfőbb feladatunk a jó képességű tanárjelöltek kiválogatása 
és magas színvonalú képzése a sikeres oktatás minősége érdekében. A 
közoktatás nagy egészében - közismereti és művészetoktatás - a fogalmi 
tanulási szokás, illetve a művészi asszociatív tanulási folyamat között 
integráns együttműködésnek kell lennie. 
 

Ebben a kérdésben nagyon nagy fordulatra van szükség. Először 
meg kellene változtatni a tanár szakra jelentkezők kiválasztásának 
módszerét. A neveléstudomány szakembereinek kellene készíteni olyan 
teszteket, amelyek egyértelműen megmutatják a pályára legalkalmasabb 
jelentkezőket. Fontos momentum, hogy kedvet kell ébreszteni a 
fiatalokban, vonzóvá kell tenni a pályát, ehhez is elhivatott tanárokra van 
szükség. 
 

Egységes tanárképzésben érdemes gondolkodni, nem jó markáns 
vonalat húzni a reál és humán tárgyat, valamint a készségtárgyakat tanító 
tanárok között. Ez nagy hiba lenne! 
 

Minden tantárgyat csak élmény-centrikusan és empátiával lehet a 
gyermekek számára érthetővé tenni. Én ezt koncepcionális dolognak 
tartom, és remélem, hogy szemléletbeli fordulattal, új irányelvekkel, új 
alapokra épülő nagy rendszerekkel, paradigmaváltással meg is lehetne 
valósítani. 
 

Helyzetbe kell hozni a tanárokat. Kérdés: hogyan? 
Versenyhelyzetet kell teremteni és ezt akár úgyis el kell érni, hogy jelentős 
mértékben megemelni az eredményesen tanító tanárok fizetését, ami az 
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egyik motiváló szempont a sok egyéb mellett (például az élethelyzet 
támogatása). A versenyképességet az oktatás minősége határozza meg és 
erre áldozni kell. 

 
Á. M.: Véleményem szerint is minden tárgy tanításához szükséges 

az empatikus közeledés, De nem csak az iskolában, hanem az életben is. 
Minden ember társadalmi közegben fog dolgozni, emberek között lesz, 
tehát a másik ember gondolatmenetének megértését, a kommunikációs 
készséget meg kell tanulnia megfigyelni, tehát ki kell fejleszteni. A tanári 
pályát választóknak specifikus, de azonos szellemiségű teszteket kellene 
adni az alkalmassági felmérésben. 
 

K. F.: Magyarországon a tanulás elsősorban a memorizált anyag 
reprodukálása, szemben a skandináv vagy távol-keleti stb. iskolákkal, ahol 
a fogalmi értésre, készségfejlesztésre teszik a hangsúlyt a közismereti 
tárgyak esetében is. Korábban a tudást mérték, most a tudás 
alkalmazásának a kérdése kerül előtérbe. Más fontos elemek is vannak, 
így például egy tárgy rendszerezett tudása, az intellektuális képességek és 
az értelem kiművelése. Mindenekelőtt az, hogy rendelkezzenek a diákok 
azzal a műveltséggel, amely a szakmai és személyiségi fejlődésükhöz 
szükséges. 
 

Az osztályközösségek összetételénél vállalni kellene, hogy ne 
emeljük ki a közösségből a legjobb és a leggyengébb képességűeket. A 
kutatások olyan visszajelzést mutatnak, hogy a kiemelkedő képességű 
diákokat nem húzzák vissza a gyengék. Az említett országokban pontosan 
azzal érték el a legjobb eredményt, hogy a legkülönbözőbb képességű és 
családi háttérrel rendelkező gyermekeket egy osztályban tanítják. 
 

Gyakran gondolkozom azon, vajon lehetne-e a fent említett 
problémákat a zenetanulás, a hangszerjáték figyelem megosztó 
készségfejlesztésével is befolyásolni, javítani? 
 

Ezek a kérdések irányítják arra a figyelmet, hogy nem csak 
ismereteket, lexikális halmazokat kell a tanároknak átadniuk, hanem 
élményt és nagyon jó tanulási módszereket is. Magyarországon is 
kutatócsoportok foglalkoznak ennek a témának az elemzésével, így pl. 
Szegeden Csapó Benő professzor, a Neveléstudományi Doktori Iskola 
vezetője, a PISA Felmérés Nemzetközi Igazgató Tanácsának magyar tagja 
irányítja a kutató csoportot. Tanszékével mi (SZTE ZMK) is 
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együttműködünk. Együttműködésünk a következő témakörök mentén 
halad: a zenei képességek jelenléte a közoktatásban, a hangszeres képzés 
és a harmonikus személyiség fejlesztése közötti kapcsolatteremtés, a 
klasszikus zene hatása deviáns fiatalok körében, stb. Az egyik érdekes 
felmérés azt bizonyítja, hogy a résztvevők 90%-a örömforrásként a zenét 
említi meg. 
 

Á. M.: Történt-e Önöknél változás a tanítási program tantárgyi 
felépítésében? 
 

K. F.: A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán van 
változás a képzési programban, így az első hat félévében elsősorban a 
szakmai ismereteket tanítjuk, még jobban koncentrálva a gyakorlati 
tárgyakra. A főtárgy mellett van kamarazene, zenekar, énekkar és a 
szakmai elméleti tárgyakhoz kapcsolódó szolfézs, zeneelmélet, formatan. 
Ezen kívül a lapról olvasás, hangverseny gyakorlat, hangverseny látogatás 
kurzust is meghirdettük. Minden félévben növendékeinknek bizonyos 
számú hangversenyt meg kell hallgatni, és arról szóban, majd írásban is be 
kell számolni. 10 kredit értékben biztosítunk olyan tárgyakat, melyek a 
pszichológia és pedagógia témaköréhez kapcsolhatóak, mindezt a SZTE 
Bölcsészettudományi Kar három tanszéke biztosítja hallgatóinknak, akik 
az akusztikát a SZTE Természettudományi Karán hallgathatják. 
 

Á. M.: Kérdés, hogy tud a Zeneművészeti Kar egy ilyen nagy 
egyetem életébe beilleszkedni? 
 

K. F.: Az egyetem életében aktívan részt veszünk. A legtöbb 
egyetemi ünnepi eseményen való szereplésre kapunk felkérést, így a 
szimfonikus zenekarunk, vegyes karunk, kamarazenekarunk, koncert-
fúvószenekarunk gyakori szereplői nemcsak az egyetemi, de a városi 
rendezvényeknek is. Az utóbbi 2 évben, a Bartók, Kodály és a Szent-
György-i ünnepségek alkalmával oktatóink és hallgatóink emlékezetes 
koncerteket tartottak. Felsorolni is hosszú lenne az elhangzott művek és 
előadók sorát. 
 

A tandíj kérdésében pszichésen teljesen egyetértek a szülőkkel és a 
diákokkal. Nálunk is sok olyan diák van, akiknek a tandíjfizetése erősen 
megnehezíti a tanulmányait. Viszont, ha a tandíjat a költségvetésünkbe 
nem vonhatjuk be, és az állam ezt a hiányt nem egészíti ki, az a 
működésben nagyon nagy zavart okoz majd. 
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A Szegedi Tudományegyetemnek óriási múltja van és olyan 

tudáspotenciálja most is, aminek minőségét meg kell tartanunk. Mi is 
igyekszünk tenni azért, hogy hozzájáruljunk ehhez a jó hírnévhez. 
Örülünk, ha hallgatóink a nemzetközi és az országos zenei versenyeken jól 
szerepelnek, rangos fesztiválokra kapnak meghívást együtteseink. 
 

Jelenleg arról folynak a tárgyalások, hogy az egyetem felveszi 
Szent-Györgyi Albert nevét. Most van egy nagyon korszerű új épületünk, 
a József Attila Tanulmányi és Információs Központ, óriási Egyetemi 
Könyvtárral, benne a kottatárral, korszerű előadótermekkel, egy közel 700 
fős kongresszusi teremmel, ahol a nagy együtteseink koncertjei is 
zajlanak. A kamara és szóló koncerteket a Kar Fricsay Ferenc 
Hangversenytermében tartjuk, amely kb. 200 fő befogadására alkalmas. 
 

Á. M.: Kanyarodjunk vissza Kodályhoz és az oktatáshoz. Jó lenne 
az, ha a közoktatásban sikerülne olyan légkört teremteni, hogy ismét 
fontos legyen a humán kultúrára épülő valamennyi tárgy és azok a 
diszciplinák, amik a történelmi időkben a humanizmus alapját képezték, 
amikor még rá tudott az ember csodálkozni a művészet semmivel nem 
pótolható fontosságára. Így újra fontossá válhatna sokak számára, amit 
mi is csinálunk! Ne marginális kérdés legyen a művészet oktatása! 
 

K. F.: Örömmel állapíthattuk meg, hogy a Kodály év kapcsán a 
műveiből rendezett hangversenyeket szép számmal látogatták. A korábbi 
években Kodály nemzetközivé vált és ott gyökeret vert módszerei nálunk 
úgyszólván kuriózumként működnek tovább, és most mi muzsikus 
szakemberek az érdeklődés középpontjába tudtuk újra hozni a kodályi 
szemléletet. 
 

Véleményem szerint a művészetoktatásnak nagyon szép 
eredménye a sok száz zeneiskola, művészeti alapiskola, és a több tucat 
szakközépiskola. Kik és milyen színvonalon működtetik, hány 
gyermekből nevelnek koncertlátogató, zeneszerető embert, hány tehetséget 
juttatnak a pályára, ez egy nagy kérdés és egyben nagy feladat. 
 

Bízhatunk a mai fiatalok - konkrétan a SZTE Zeneművészeti Kar 
hallgatóiról beszélek - nyíltságában, és abban, hogy az értékek mentén 
választanak. 
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Megemlítek egy felvetést: amikor befejeztük a Kodály 
szimpóziumot, volt olyan hallgatónk, aki hiányolta, hogy egyik előadó 
sem mondta ki azt, hogy igenis szükség van a diplomára, de fontos az, 
hogy azt a diplomát jó helyen szerezzük meg, ezáltal még értékesebb lesz. 
Ha ez elhangzott volna, akkor mi nagyon csápoltunk volna - mondták. 
 

Á. M.: Ön többször hangoztatta, hogy a szakmának konszenzusra 
kell jutni. Milyen tényezőkben látja ennek a kérdésnek megoldását? Ez azt 
jelenti, hogy a tanárképzés eddig rossz volt? 
 

K. F.: Többször szóbahoztam már, hogy a minőségi tanárképzés 
kulcsfontosságú. Teljesen profán dolog: azokat a tárgyakat, amik a 
tanárképzéshez tartoznak, szakembereknek kell tanítani. Itt Szegeden a 
pedagógiai kurzusokat pedagógiai szakemberek tanítják, a pszichológiai 
kurzusokat a pszichológiai szakemberek. A hátrányos helyzetű fiatalok 
problémájával szintén másvalaki foglalkozik, aki ebben jártas. 
 

Á. M. : Ezek a tárgyak eddig nem voltak terítéken? 
 

K. F.: De igen, csak szerintem olyan súlyt kell rá fektetni, mint 
arra, hogy diákjaink minél magasabb szinten kezeljék a hangszerüket. 
Eddig ezek a dolgok egymás mellett futottak, egyikből túl sokat, másikból 
túl keveset kaptak a diákok. 
 

Három éve metodikát tanítok és tapasztalom, hogy másképpen 
vetődnek fel a kérdések egy csoportban, mint az egyéni órán a 
tanteremben. A dolgokat nagyon jól meg lehet vitatni ily módon. Az 
állandóan egymás mellett működő gyakorlati és elméleti foglalkozás a 
kifejezés választékosságát is fejleszti. 
 

Á. M.: Mi szükséges ahhoz, hogy ebből valóban egy konszenzus 
jöjjön létre? Véleményem szerint ahhoz kooperálni kellene a többi 
tanárképző intézmény vezetőivel. 
 

K. F.: Igen. A legfontosabb dologban talán egyetértünk, de abban 
nem biztos, hogy a jövőben az egységes tanárképzés keretei között 
bonyolódjon a zenei, illetve a hangszeres tanárképzés. 

 
Á. M. : Váltsunk témát, ugorjunk a jövőbe! Kérdezném, mi történik 

azokkal a hallgatókkal, akiket a masterképzésbe nem vesznek fel. 
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K. F.: Körülbelül két évig tartott az a tárgyalási folyamat, ahol a 
művészeti szakterületek vezetői, az oktatási tárca vezetői és esetenként a 
miniszter is jelen voltak. Ott ugyan csak szóban, de garanciát kapott a 
zenei szakterület arra, hogy akit a felvételi bizottság a mester-szak 
felvételin alkalmasnak tart, felveheti. A zenei szakterületen nem 
érvényesül az un. 30-35%-os kvóta. 
 

Á. M.: Én meg vagyok győződve arról, hogy valamilyen zenei érzék 
minden emberben ott szunnyad, szeret énekelni, szereti az érzelmeit 
megélni. Ha ezt zenévé tudja tenni, az számára jó, vonzó. Nem véletlen, 
hogy sok ember, aki később reálpályára megy, tanul zenét. Milyen 
különös, mennyire rímel itt a Kodályi gondolat, hogy „Legyen a zene 
mindenkié!” 
 

K. F.: Az önkifejezésnek egyik legközvetlenebb megnyilatkozása 
az, hogy valaki spontán módon szeret énekelni. Ha jó visszajelzést kap 
esetleg közönségétől is, továbbra is szívesen mer megnyilatkozni. 
Gyermekeknél lehet tapasztalni, hogy mernek rajzolni, verselni, amíg 
kicsinyek. A későbbiek folyamán talán az önkritikai hajlam erősödése 
miatt, vagy a család és az iskola kedvezőtlen reagálása megzavarhatja, 
befolyásolhatja a korábban jól funkcionáló kreatív képességeket.A 
„Legyen a zene mindenkié” szlogen nem a kodályi szellemnek 
megfelelően funkcionál. Ma így vetődik fel, hogy lehet-e a zene 
(klasszikus zene) mindenkié? Kodály Zoltán működése idején társadalmi 
szempontból fontos, szinte közügy volt a zeneművészet és a zeneoktatás. 
Az a társadalmi közeg, amiben most élünk, jelentősen megváltozott. 
 

A múltba visszatekintve láthatjuk, hogy a társadalom nevelése 
zene nélkül elképzelhetetlen. Meggyőződésem, hogy azokban az 
országokban döntöttek helyesen, ahol elfogadják a szakemberek tanácsait, 
hogy az oktatásra, a humán erőforrás képzésére minél több pénz adjanak, 
mert ez a legjobb befektetés. 
 

Á. M.: Ehhez ismét olyan emberre van szükség, mint amilyen 
Kodály volt, aki meg tudta győzni a felsőbb vezetést, a mondandójának 
volt olyan kisugárzó ereje, hogy elhitték neki, amit mondott. 
 
Köszönöm a beszélgetést. 

 
Ábrahám Mariann 
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Parlando: 2008/3, 9-16 p. 
 

„… TÖBB ÉVTIZEDRE SZÓLÓ ALAPOZÁS 
FOLYAMATÁBAN…” 

 
Interjú Dr. Duffek Mihállyal, 

a Debreceni  Egyetem  Zeneművészeti  Karának dékánjával 
 

(JÖVŐ-KÉP VI/4) 
 

Ábrahám Mariann: kérem Önt, tájékoztassa a PARLANDO 
olvasóit arról, milyen változások történtek a közelmúltban a felsőfokú 
zeneoktatás terén Debrecenben? 
 

Duffek Mihály: Ma már köztudott, hogy 2006-ban a zeneművészeti 
felsőoktatásban egy nagy horderejű döntés született, amely után az 
államközi egyezménynek megfelelően a bolognai oktatási rendszert a 
zenei felsőoktatás is bevezette. Ennek az átalakulásnak a sajátosságai most 
már láthatóak. Ha egy egész európai felsőoktatási tér volt az aggály, hogy 
a bolognai képzés színvonalesést eredményez majd. A képzés minőségét 
ugyan segítheti, vagy gátolhatja a rendszer, azonban a színvonal 
elsősorban a tehetséges tanár és tehetséges tanítvány együttműködésétől 
függ. Ha így működik a párizsi Conservatoire Superior és a moszkvai 
Csajkovszkij Konzervatórium is tervezi az átalakulást, akkor ezek a példák 
talán nem az alacsony színvonalat bizonyítják. 
 

Az új rendszerű képzés bevezetésének hozadéka, hogy az 
akkreditációs kényszer miatt mind a képzés teljes struktúráját, mind az 
egyes tárgyak tartalmát újra lehetett gondolni. Ez jogilag is, de leginkább 
szakmailag a rutinná váló képzések felfrissítésére kiváló lehetőséget nyújt. 
Hasonlóan jó dolog az, hogy egy magyar felsőoktatási intézmény 
kompatibilis a kontinens többi országának az intézményeivel, ami a 
diákoknak feltétlenül előnyt jelent. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az 
EU-ba való belépéssel hatalmas piacra került a magyar zenei felsőoktatás 
és benne saját hivatásunk is. Olyan versenyhelyzetbe kerültünk, ami 
korábban ilyen direkt módon nem érvényesült. Ezért nemcsak a mi 
diákjainknak hasznos, ha tanulmányaik folyamán megtanulnak Európában 
mozogni, hanem fordítva is. A magyar zeneoktatás ebben a formájában, 
állapotában is a jók közé tartozik, de a külső világban szerzett 

 345 



ismeretekkel az ifjú generáció ezt még bővíteni, gyarapítani tudja. A 
jelenlegi helyzet hasonlatos ahhoz, ahogy a múltban a céhmester 
hazahozta a tudását külhonból. 
 

Sajnos azonban a magyar társadalom a bolognai szerkezetű 
felsőoktatásra még nincs teljesen felkészülve. A magyar törvénykezés 
különböző jogi szintjei még harmonizációra várnak. Például a közoktatási 
törvény, ahol az itt újonnan szerzett diplomák hasznosítási szabályai nem 
tisztázottak. Egy hároméves bachelor végzettség végén mit kezd 
diplomájával az a zenész, aki nem taníthat, mert nincs tanári diplomája. 
Ezt felvetheti egy fizikus, vagy akár egy történész is. Át kell gondolni ezt 
is, mert én el tudom képzelni, hogy a bachelor diplomával egy hegedűs be 
tud ülni a zenekarba a tutti szólam valahányadik pultjához, egy profi 
kórusba el tud menni ezzel a végzettséggel valaki énekelni, vagy egy 
kereskedelmi TV olyan zenei munkáját végezni, ami nem magas 
kvalifikációt igényel. Ilyen típusú munkákhoz nem feltétlenül szükséges a 
tanári képesítés. Az egyetem többi tudomány területeihez nagyon közel 
állunk, és halljuk tőlük, hogy hasonlóak az ő problémáik is. 
 

Á .M.: Nyugaton hogy működik ez a rendszer? 
 

D.M.: Ott valószínűleg más a képesítés rendje, vagyis az, hogy mit 
lehet egy diplomával kezdeni. Amikor a bolognai képzés mellett döntött a 
saját szakterületünk, akkor sarkalatos kérdés volt, hogy a mesterképzésbe, 
ahol majd a tanári képesítés megszerezhető, a hallgatóknak hány százaléka 
léphet tovább. A felsőoktatási törvény 35%-os általános arányt mond ki. A 
felvettek és a végzők számarányában ez egy tényleges adat, vagyis koránt 
sem végez mindenki, aki bekerült, nagyrészük lemorzsolódik. A zenészek 
a 35%-os továbbtanulási arányt nem fogadták el. Indokként felhoztuk, 
hogy a kezdő zenetanuló a zeneiskola első évétől kezdve folyamatos 
szűrökön megy át, míg eljut a felsőoktatásba, és rendkívül méltánytalan 
megtenni vele azt, hogy három éves egyetemi szintű továbbtanulás után 
munkanélkülivé tesszük. Kiharcoltuk, hogy végül is mindenki 
továbbléphet, ha alkalmas rá, de felvételi vizsgát kell tennie. A 
Minisztérium két sajtóközleményben is megerősítette azt, hogy 
álláspontunkat elfogadta. Reálisan gondolkodva a körülbelül 1700 fős 
zenész diáktársadalom rendkívül elenyésző százaléka a felsőoktatásban 
résztvevő többi szakterület hallgatóinak. Ha erre a szakterületre kivételes 
szabályok vonatkoznak, attól nem rendül meg a rendszer. 
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Á.M.: Biztos, hogy Magyarországon szükség van ennyi zenészre? 
 

D.M.: Hogy mennyi képzett zenészre van szükség, az sok 
tényezőtől függ. Egy ilyen, piaci alapú döntés veszélyes lehet. Igaz, hogy 
a piac meghatározó, de az egy eldöntendő kérdés, melyik a nagyobb 
pazarlás, hogy csak annyi tehetséges embert képezünk ki, amennyit a piac 
felvesz, vagy mindenkit kiképzünk, aki tehetséges, mert Kodálynak az a 
gondolata igen fontos, hogy mindenki, aki zenei képzést kapott, másban is 
jobban megállja a helyét. Pályát elhagyó, úgymond sikertelen zenészek 
között is látok nagyon sok sikeres embert, más területen, éppen a figyelem 
megosztó képességük, a kreativitásuk fejlettebb volta miatt. Ha piaci 
alapon döntjük el, hogy hányan vesznek részt a képzésben, akkor 
eldöntöttük, hogy hány tehetséges ember lesz. Nem szabad ezt előre 
eldönteni. Most már nem csak az az aktuális kérdés, hogy tanár, vagy 
előadóművész lesz-e valakiből, hanem az is, hogy Magyarországon, vagy 
máshol fogja-e érvényesíteni szakmai tudását. 
 

A zeneiskolák lezajlott minősítési folyamata tájékoztat bennünket 
arról, hogy a hazai felvevő piac hol tart, hol van hiány vagy túltermelés. 
Ez bizonyos mértékig meghatározza saját beiskolázásunkat is. Miután a 
kari jogállást 2006 novemberében elnyertük, az egyetem szervezetén belül 
egy stabilabb jogi helyzetbe kerültünk. Emellett a nemzetközi piacra így 
kilépni a korábbinál nagyobb lehetőségeink vannak. Úgy gondolom, hogy 
szakterületünk az ország többi tudományterületéhez képest annyira kicsi, 
hogy nagyon össze kell kapaszkodjunk a lét érdekében. Azért vagyunk 
most nagyon kemény munkában a bolognai szerkezetű képzés 
akkreditációjának kérdésében, mert abban kétféle mesterszak létezik: egy 
120 kredites tanári mesterszak és egy 120 kredites előadóművészi 
mesterszak, és mindkettőt minél több szakterületen akkreditálni akarjuk. 
 

Á.M.: Mennyire bonyolult egy program akkreditálásának 
folyamata? 
 

D.M.: Ennek nagyon jól átlátható, bár sokrétű adminisztrációs 
folyamata van. Beadtuk a művész mesterképzések akkreditációs 
dokumentumait a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz. Ők minden egyes 
szakterületről két (esetenként három), rálátással rendelkező véleményezőt 
kérnek fel, ők döntenek a program elfogadásáról. A közelmúltban beadott 
akkreditációs kérelmeink közül eddig kilenc szakterületen pozitív 
eredmény született. 
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A tanári mesterképzéseket is minden eddig ismert tanári 
mesterszakon újra akarjuk akkreditáltatni, mert úgy látjuk, hogy a döntően 
debreceni szakmai bázis jelen van. Most már nem az „intercity 
professzorok” világában élünk, ezt a gyakorlatot szabályok is 
visszaszorítják. Az ötvennél több tanár közül talán mindössze 4-5 tanít 
más felsőoktatási intézményben is. 
 

Nagy gond azonban az, hogy mire a bolognai rendszer szerinti 
oktatás valóban beindul, az iskolaalapító tanároknak nyugdíjba kell 
menniük. A helyükre ma már csak doktori címmel rendelkező új 
kollégákat szabad felvenni. Köztudott, hogy ez a zeneművészeti 
képzésben korábban nem volt követelmény, így a minősítések folyamata 
nem halad gyorsan. Úgy gondolom, miközben több kollégának nincs meg 
a doktori címe, aközben nagyon tehetséges, és nagyon jól is tanít. Az a 
fiatalember, aki nem DLA-val, hanem zenekari gyakorlattal indult el az 
életben, az ott tud komoly eredményeket felmutatni. A fiatalsága ezzel 
telik el, családot alapít. Lehet, hogy utána letenné a DLA-t, de akkor 
nehezebb és talán már elkésett. A törvények, sajnos, nem tesznek 
különbséget a művészeti és a tudományos képzés kritériumai között. 
 

A jelenlegi alapképzésben résztvevő zeneművész hallgatók három 
év után saját választás szerint döntik majd el, hogy tanári vagy 
előadóművészi mesterszakra kívánnak felvételizni. Elmehet innen a 
hallgató akár a Zeneakadémiára, akár Szegedre, elmehet Párizsba, Lyonba, 
bárhova. Elvégezheti egymás után mind a kettőt is, de a másodikért már 
fizetnie kell. Egyelőre a bachelor szint akkreditált képzése elindult 2007-
ben, a költségtérítéses képzésben egy félév a hallgatók számára átlagosan 
260.000 forintba kerül. Természetesen felmerül a kérdés, hogy a művész 
mesterszakon végzett hallgató, ha mégis tanítani szeretne közép és 
felsőfokon, akkor a rendszer ezt hogy oldja meg. A Zeneakadémiának van 
egy előterjesztése, ami nem 120, hanem egy 60 kredites tanári modult 
tartalmaz. 
 

Á.M.: Vajon egy tanári képzéssel rendelkező ember elindulhat-e 
majd egy nemzetközi versenyen? 
 

D.M.: A tanári diploma elsősorban a foglalkoztatás formáját 
befolyásolja! Szerencsére a világ úgy működik, hogy a nemzetközi 
versenyben sokszor nem is a papír dönti el a tudást, hanem a gyakorlat 
(lásd függöny mögötti próbajátékok). Ha alkalmazzák a fiatal zenészt pl. 
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előadó-együttesben, akkor legfeljebb a fizetése lesz gyengébb, ha nincs 
megfelelő rangú papír mögötte. De ha alkalmas, akkor természetes, hogy 
mást is csinálhat. Én teljesen egyetértek a Zeneakadémiával abban, hogy 
az előadóművészi mesterképzést tömegméretekben nem szabad 
szorgalmazni. Tanári mesterképzést viszont igen. Ez viszont nem 
jelentheti azt, hogy valaki nem ülhet ki a pódiumra játszani. Majd eldönti 
az élet, hogy az adott helyzetben ki mire alkalmas. 
 

Á.M.: Egy embernek nagyon sok képessége derülhet ki élete 
későbbi szakaszában is… 
 

D.M.: Nagyon jó, hogy ezt említi, mert három év óta van egy 
tárgyunk, ami zenei tehetséggondozásról szól, és ebben állandó téma, 
hogy a zenei tehetség nem lineárisan fejlődik! Ad abszurdum, ha a 
fejlődés megreked, a pályamódosítás is bekövetkezhet. 
 

Á.M.: Az egyetem többi karával Önöknek milyen kapcsolata van? 
 

D.M.: Nagyon szoros. A Bölcsészettudományi Kar több kreditet is 
tud felajánlani, - például művészettörténet, művészetesztétika - a 
pszichológia tárgy oktatására onnan jár át előadó, de vannak ránk jellemző 
speciális témák is, amelyeket saját vagy meghívott szakemberekre bízunk. 
Az Egyetemmel fennálló kapcsolatainkban egymás szellemi erejét igénybe 
vesszük. Nekem az a célom, hogy a hallgató, amikor kilép innen, olyan 
ismeretekkel gyarapodjék, ami számára fontos és specifikusan hasznos. 
Nagyon örülök a neveléstörténeti ismereteknek akkor, ha az általános 
műveltség szemszögéből nézem, de nem biztos, hogy Comenius 
tanulságait a zongoraórán feltétlenül használni tudjuk, amikor egy 
kisgyermeket oktatunk. 
Más egyetemi megnyilvánulásaink is vannak: központi rendezvényeken, 
ünnepeken fellépnek hallgatóink, tanáraink. Mi magunk is „átoktatunk” 
bizonyos tárgyakat. 
 

Á.M.: Mit tart a zenetanárképzés aktuális problematikájának? 
 

D.M.: Azt rendszeresen tapasztaljuk, hogy a tanári felkészültség 
megítélésnél a zenetanárt egyfajta udvarias, vagy kevésbé udvarias módon 
degradáló szemlélet veszi körül. Csak zenész! Az ismeretkifejtés 
színvonala, szervezettsége, gondolati tartalma gyakran valóban nem 
hasonlítható össze egy matematikatanár gondolkodásával. Mert ugye a 
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zenész e helyett tanulmányai idején naphosszat gyakorolt. Ezért  ilymódon 
ő hátrányban van. A mesterképzés egy évvel meghosszabbítja a 
tanárképzés idejét, így a hallgató lehetőséget kap arra, hogy tudásában és 
pedagógiai ismereteiben is megerősödjék. Ez nem a zene ellen történik 
majd. A leendő tanár nem csak tanít majd, hanem nevel is. Fél éves 
intézményhez rendelt szakmai gyakorlatot biztosít a képzés, vagyis a 
hallgató a négy félévből egy fél évig zeneiskolában tanít majd, mielőtt 
diplomáját megkapja. Tehát valós közegbe kerül. Természetesen munka 
közben kapcsolatban marad a gyerek(ek) tanárával. Az a lényeg, hogy a 
hallgató felelőssége a gyerek haladása. Már most is tettünk ehhez hasonló 
próbát. Két hétig taníthatott valaki egyedül több gyereket és így 
megvizsgálhattuk azok haladását. Általában nagyon pozitív eredményt 
mutatott ez a közös munka, melynek végén elmondhatja a hallgató, 
hogyan jutott az elért eredményre. Én abban hiszek, hogy a tanári munkára 
sokkal jobban is fel lehet készülni, mint ahogy az régebben történt. 
Teljesen más habitust kíván az, hogy önmagamat fejlesztem végtelen sok 
gyakorlással, vagy egy „másik emberbe bújva” segítem az ő zenei 
fejlődését. A pedagóguspályára való alkalmasság tulajdonképpen  egy 
irányultság. Azt nem szabad letagadni, hogy akinek semmi ilyen, saját 
belső irányultsága nincs, azt tanulással nem igazán lehet kialakítani. De ha 
van, azt részben az ismeretekkel, részben a gyakorlattal nagyon magas 
fokra ki lehet művelni. 
 

Említenék egy kísérletet, melyet három felvételi vizsgán 
próbáltunk ki. Mikrofont és kamerát helyeztünk el egy terembe, és 
közöltük a felvételizővel, hogy ebben a teremben találkozni fog egy 
kisgyerekkel. Csak ketten lesznek, nem lesz ott más, hogy a gyerek ne 
izguljon. A felvételiző feladata csak annyi volt, hogy próbáljon meg 
valamilyen módon kapcsolatot létrehozni a gyerekkel. Meséljen, játsszon 
vele, zongorázzon, beszélgessen - teljesen tőle függött, hogyan 
ismerkednek. Amikor a felvételt megnéztük, egyértelműen kiderült, kinek 
van affinitása egy ilyen kapcsolatteremtésre, és ki az, aki nagy bajban van. 
Majd megnéztük a filmet a diplomatanítás után is. Rendkívül érdekes 
tapasztalatot adott. A későbbiek folyamán is bebizonyosodott, hogy 
azokból lettek sikeres tanárok, akikben ez a hajlam a kezdet kezdetén is 
megmutatkozott, akik feltalálták magukat. 
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Á.M.: Visszatérve az akkreditáció kérdésére, a Zeneakadémia 
hogyan fogadta az Önök terveit? 
 

D.M.: A debreceni egyetemi képzés a Zeneakadémia székhelyén 
kívüli képzése, megfelelő szakmai kontrollal. Ez egy hosszú, a 
Zeneakadémia által is hathatósan támogatott fejlődési folyamat 
eredménye. Korábban tárgyaltunk egymással arról, hogy tanácsos lenne 
saját jogon akkreditáltatni az egyetemi képzést, hogy a szétválás e téren is 
befejeződjön. Ez az akkreditáció sikeres volt, egy szak kivételével a MAB 
akkreditálta egyetemi képzéseinket, saját jogon. Az indításra mégsem 
került sor a közeli bolognai szakindítások miatti moratórium 
következtében. 
 

Amikor szokásos rendünknek megfelelően néhány éve 
beszámoltunk az egyetemi képzésről a Zeneakadémia Egyetemi Tanácsa 
előtt, akkor e beszámolót elismerően fogadták ugyan, de később 
megkérdőjeleződött, hogy szükség van-e egyáltalán ennyi egyetemet 
végzett zenészre? Lehet, hogy kisebb létszámmal kellene dolgozni. Mi 
viszont ragaszkodtunk magához a képzéshez, mert a főiskolai képzés 
szintjét is emelte. A főiskolások szárnyakat kaptak közös kamarazenélés 
alkalmával, a tehetségesebb magával sodorta a felkészületlenebbet. Lehet, 
hogy ha piaci alapon gondolkodunk, más a végeredmény. Véleményem 
szerint egyáltalán nem biztos, hogy vidéken nem lehet olyan magas a 
színvonalat biztosítani, egy viszont biztos: nekünk bizonyos szempontból 
jóval nehezebbek a körülményeink. Budapest a világra nyitott ablak, 
Debrecen nem az, ezt nem egyszerű ellensúlyozni. Én azt hiszem, hogy a 
decentralizáció, amely az Uniónak is alapgondolata, nem azt jelenti, hogy 
valaki ellen vagyunk, hanem azt, hogy többen vagyunk a pályán, és 
versenyben vagyunk egymással. Hogy ez mekkora volumenben történik, 
arról lehet beszélni, megállapodást kötni. Azt azonban nem tudjuk és nem 
szabad elfogadni, hogy minden csak egy helyen történhet, mert a 
nyolcvanas évek óta ennek már itt Debrecenben is nagy gyakorlata és 
hagyománya van. Ehhez a kialakult szakmai bázishoz minden 
körülmények között ragaszkodunk. 
 

A harmincezer diákkal működő Debreceni Egyetem mind a 
főiskolai, mind az egyetemi zenei képzést, valamint az új zenei alap- és 
mesterképzéseket fontos és kivételes értéknek tartja, ezért e törekvések 
természetes támogatója. 
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Á.M.: Milyen létszámú tanári kar tanít például a zongora szakon? 
 

D.M.: Öt tanár tanít, körülbelül 32 zongorista növendéket. 
Természetesen más tárgyak oktatóit is ide kell számítanunk, így a tanári 
létszám már biztosan a duplája, vagy több. 

 
Á.M.: És mennyien felvételiznek Debrecenbe egy évben? 

 
D.M.: Tavaly, ha jól emlékszem rá, például a zongora szakon 55 

jelentkezés volt, de más szakterületeken is tekintélyes túljelentkezést 
regisztráltunk. Az egész iskola vonatkozásában 346 jelentkezés futott be. 
Még van kiből válogatnunk. És óriási fejlődési pálya áll előttünk, ha  jó 
szakmai munkát végzünk és a nálunk kapott diplomával Európa-szerte 
lehet elhelyezkedésre pályázni hallgatóinknak. Így szívesebben jönnek 
hozzánk felvételizni is. Lényeg az, hogy jó referenciái legyenek a 
képzésnek és a Karnak. De ehhez bizonyos időnek el kell telnie. Ha 
jövőképről beszélünk, az összes aggodalom és nehézség tiszta tudatában is 
azt mondom, hogy az, ami most nálunk történik, egy rendkívül fontos, 
több évtizedre szóló alapozás. Most meg kell éljük a szakmai bázis 
újrateremtésének szülési nehézségeit, az akkreditációs folyamat sikerre 
vitelét. Ez most a lét alapkérdése. A bolognai képzést övező kezdeti 
aggály nagyon erős volt, mert sokan úgy tartották, hogy a bolognai 
követelményszint alacsonyabb, mint a hagyományos képzésé. Nyugati 
országokban a bachelor sokszor a nálunk lévő középiskola hiányát látszik 
pótolni. Véleményem szerint az az ő problémájuk. A mi problémánk pedig 
az, hogy hogyan tartsuk meg azt a képzési minőséget, amit elértünk. Ha 
nem engedünk például a felvételin elvárt szintből, mindjárt nem kell attól 
tartani, hogy valami silányabb dolgot művelünk… 
 

Az akkreditációs folyamat miatt - minden eddig elért sikere mellett 
is - vannak ugyanakkor álmatlan éjszakáim. Előfordult, hogy félreértésre 
adott okot, amit kértünk, valamilyen adminisztratív ok miatt késett valami, 
és hasonló problémák adódtak. De ugyanúgy az öröm is jelen van, ha 
sikeres egy szakterület akkreditációja. Ezek mindennaposak és a 
folyamattal járnak. Tavasszal a zenei képzések párhuzamos akkreditációja 
keretében Látogató Bizottság érkezik, hogy személyesen győződjön meg 
önértékelésünk valóságáról. 
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Á.M.: Tárgyszerűen történt-e valamilyen újítás? 
 

D.M.: Igen. Néhány példa álljon itt: bevezettük többek között 
például az interpretációs gyakorlatot. Egy félévben két alkalommal 
mindenkinek pódiumra kell ülnie, ezért lehet kreditet kapni, így érdekeltté 
válik a hallgató a koncertezésben. Vagy a főtárgy szeminárium, ami 
hetente ismétlődik, az én esetemben azt jelenti, hogy valamennyi 
tanítványomat összehozom, valaki játszik, a jelenlévőknek kritikát kell 
gyakorolniuk a hallottakról. És ami fontos: ennek a kritikának 
tanulságosnak, segítőnek kell lennie! Tulajdonképpen nincs semmi új, 
csak a dolgok tartalmát újra lehet és kell gondolni. További tárgyak is 
sorolhatók lennének. 
 

Az egyetem gondoskodik arról, hogy minden karát, szakát, 
képzéseit röviden bemutassa. A www.zene.unideb.hu honlapon minden 
programunk, szabályunk, aktuális eseményünk megtalálható. Úgy 
gondolom, hogy az intézménynek a magyar köztudatba való beépülése 
szempontjából ez nagyon fontos. Én most már nem először olyan missziót 
hajtok végre, hogy több szakközépiskolába elutaztam, ahol a végzős és 
előtte lévő évfolyamoknak személyesen elmondtam, hogy az idei 
felvételinek mik a szabályai, mit várhat az, aki idejön. Én optimista 
vagyok, mert úgy látom, hogy ebben a helyzetben is lehet építkezni és itt 
Debrecenben is lehet új, versenyképesebb minőséget létrehozni, mint ami 
eddig volt. 1998-ban leváltunk a Zeneakadémiáról, és mostanra lassan 
felnőtté lettünk. Abban a környezetben, amibe kerültünk, az integráció 
kezdő folyamata óta rendkívül nagy intelligenciával ismerték el a 
sajátosságainkat. Ez a mindenkori rektor személyétől függetlenül is így 
történt. Az egyetem általános szabályainak kialakításánál figyelembe 
veszik azt, hogy a művészeti felsőoktatás természete más, és abban szabad 
mozgásunk lehet. Csak zeneművészeti képzés működik ezen az 
egyetemen. Senkinek nem vagyunk útjában, senki nem folytat olyan 
képzést, akivel konkurálnánk, amiben a szakmánk szerint szabadnak kell 
lenni, abban szabadok vagyunk, ugyanakkor - bár nagyon kemény 
pénzügyi körülmények között  -  a működés stabil feltételei biztosítottak. 
 

Én folyamatosan úgy látom, hogy a jelenlegi folyamat tele van 
kockázattal, de hogy a dolgok negatív irányba fordulnak-e, az nagyban 
rajtunk múlik. Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni az 
aktuális oktatáspolitikát és a kultúrpolitikát sem. Meglátásom szerint 
akkor várhatom el a ránk való odafigyelést, ha az intézmény valóban 
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figyelemre méltót tud felmutatni. Nem véletlenül szervezünk például tíz 
napos nemzetközi nyári akadémiát most már nyolcadik alkalommal, 100 
körüli résztvevővel, a nemzetközi életben jól ismert művésztanárokkal. 
Országos versenyeink vannak minden évben. Ezek szervezése és anyagi 
bázisának megteremtése kegyetlenül kemény dolog. Pályázatból, külső 
támogatásból, az egyetem vagy a város támogatásának igénybevételéből a 
végén mindig összejön a szükséges anyagi háttér. 
 

Gulyás György igazgatósága alatt voltam én itt diák. És láttam 
1974-ben azt az iskolateremtő szándékot, amivel például ezt az épületet 
kiharcolta, és ahogyan a tanári testület kis létszámából egy főiskolányi 
oktatói kart létrehozott. Most a helyzet kicsit hasonló: az akkreditációs 
folyamatban teljesen a nulláról indultunk és közben elérte a nyugdíj 
korhatárt az első iskolaalapító generáció. A mostani világ nem biztos, 
hogy Gulyás György tanár úr mentalitásának kedvezne, de ma ugyanúgy 
kell harcolnunk, - a mai világ mai eszközei  

 
Köszönöm a beszélgetést. 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando: 2008/3, 24-27 p. 

 
„ÉN A MÍNŐSÍTÉSTŐL FELTÉTLENÜL AZT 

VÁRTAM…” 
 

Ábrahám Mariann interjúja Czermann Cecíliával, 
a 40 éves Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgatójával 

 
(JÖVŐ-KÉP VI/5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ábrahám Mariann: Cziffra György nyilatkozatát rendkívülinek 
tartom. Neki soha nem volt szüksége semmiféle zeneiskolai képzésre, 
mégis pontosan tudta, mennyire lényeges ez. Véleménye nyomatékosítja a 
zeneiskolákban folyó munka minőségének fontosságát. 
 

Czermann Cecília: Igen. A legsokoldalúbban az alapfokon tanító 
tanárok módszertani és pszichológiai tudását kell megalapozni, kiművelni, 
mert a művészetoktatásban a kisgyerekekkel nem lehet sablonosan 
foglalkozni, csak egyénre szabottan szabad tanítani őket. A középfoknak 
is akkor van könnyű dolga, ha a zeneiskolában megfelelő alapképzést kap 
a növendék. Tehát mindenekelőtt jól képzett tanárokra van szükség. 
 

Á.M.: A minősítéssel kapcsolatosan kérdezném a véleményedet. 
 

CZ.C.: Úgy gondolom, hogy az iskolák minősítésének 
kezdeményezése fontos és szükséges volt, mert sok mindent rendbe kellett 
tenni. Az alap ötletet nagyon jónak tartom. A legkisebb faluban is joga van 
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egy gyereknek ahhoz, hogy minőségi oktatásban vegyen részt, vagyis 
szakképzett tanár tanítsa, legyenek meg az eszközök, hangszerek és 
törvényesen működjenek az iskolák. A minősítő eljárásra viszont nagyon 
kevés idő állt rendelkezésre. Nem lehet több mint 800 iskolát felelősséggel 
átvilágítani néhány hónap alatt. Több időt kellett volna szánni az alapos 
előkészítésre, a szakértők felkészítésére. Ebből adódtak problémák főleg 
az előminősítés során. Az előminősítés kimondottan a dokumentumok 
ellenőrzésére szorítkozott, ami alapján, úgy gondolom, a szakmai munkát 
nem lehet elbírálni. Számomra érthetetlen módon aránytalanul nagy 
hangsúly került a helyi tantervekre, ami nem azonos a pedagógiai 
programmal, hanem annak egy része. Én úgy gondolom, hogy a 
szakemberek által kidolgozott, a minisztérium által kiadott tanterv jó. 
Ahhoz lehet igazodni és lehet eltérni tőle, mindig az adott gyerek, csoport 
képességeinek megfelelően. 
 

Ezért van helye a naplóban az éves tervezett anyagnak, amely 
egyértelműen „gyerekre szabott” kell, hogy legyen. A gyakorlat is azt 
mutatja, hogy a helyi tantervek „kézről-kézre” járnak az iskolák között, 
akkor pedig sok értelme nincs. 
 

A minősítő eljárás második szakaszában már valóban a szakmai, 
pedagógiai munka került előtérbe, de iskolaszinten egy-egy óralátogatás 
egy alkalommal megint csak nem alkalmas a minőségi munka elbírálására. 
Persze lehet az eredményesség egyik mérési lehetősége a növendékek 
versenyeredményei, szakiskolákba sikeresen felvételizők száma, de, úgy 
gondolom, alapfokon nem ez kell, hogy elsődleges legyen. Zeneszerető, a 
művészeteket felnőttként is kedvelő, értő fiatalokat kell nevelnünk. Erre 
valóban a legjobb eszköz a művészetoktatás! De hogyan lehet ezt mérni? 
Talán újra kellene gondolni a minősítési szempontsort az elmúlt év 
tapasztalatai alapján és olyan mérési technikákat összeállítani, ami 
valóban a szakmai-pedagógiai munka mérésére szolgál. 
 

A magyar művészetoktatás teljes átvilágítása azonban felszínre 
hozta talán az egyik legégetőbb problémát is, a tanárképzés múltját és 
jelenét. A minősítés megkövetelte minden szakon a szakképzett 
pedagógus alkalmazását. Csakhogy azt is tudomásul kell venni, hogy nem 
volt és a mai napig sincs minden szakon képzés vagy néhány szakon (pl. 
gitár) csak nagyon alacsony számban. Különbséget kellene tenni azok 
között a pedagógusok között, akik önhibájukon kívül nem tudták a 
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szakképesítést megszerezni, és azok között, akik még 2007-ben is 
megkezdhették volna tanulmányaikat a törvény szerint, de nem tették. 

 
A másik probléma a szakképzett pedagógusok területi eloszlása. Itt 

Pest környékén sokkal könnyebb találni szakképzett pedagógust, mint az 
ország távolabbi helyein. Így sok helyen a gyerekek választási lehetősége 
korlátozott. Ismert tény, hogy a fiatal, szakképzett pedagógus nem 
szívesen megy el egy kisebb településre tanítani. Nem tud megélni a 
fizetéséből. Nincs már szolgálati lakás, nem tud egzisztenciát teremteni, 
stb. Ezért különösen meg kellene becsülni azokat a tanárokat, akik 
évtizedek óta tanítanak kiválóan szakképesítés nélkül ezeken a helyeken. 
Ne kelljen elhagyniuk a pályát, legyen lehetőségük módszertani képzésben 
részt venniük. Örülök, hogy a főiskolák partnerek ebben, de a két féléves 
képzés 520.000,- Ft-os költségét soknak tartom. Az iskolák ezt nem tudják 
kigazdálkodni, a pedagógusfizetésből pedig ezt nem lehet finanszírozni. 
 

A minősítésnek úgy gondolom többek között az is célja volt, hogy 
azok az iskolák, amelyek nem felelnek meg a törvényességnek, a 
minősítési kritériumoknak, ne működhessenek tovább és a felszabadult 
források kerüljenek elosztásra a minősült, illetve kiválóan minősült 
iskolák között. Komoly problémát jelent ugyanis, hogy évek óta nem 
változik a normatíva összege a zeneművészeti ágon és komoly normatíva 
csökkentés volt a többi művészeti ág esetében. 2005-ben mikor 
zeneiskolánk más művészeti ágakkal is bővült, a normatíva összege 
69.000, -Ft volt. Ebből lehetett eszközt fejleszteni, szakképzett tanárt 
találni. Három év alatt ez az összeg 40.000,- Ft-ra csökkent. Nem tudni, 
hogy azok az iskolák, amelyek annak idején nyereségvágyból hoztak létre 
művészeti iskolát és az ország szinte minden részén működtettek 
kihelyezett tagozatokat, kiestek-e a rendszerből vagy esetleg csak 
„átalakultak”. Sok önkormányzat már nem tudja biztosítani a működéshez 
szükséges forrásokat a nem növekvő normatíván felül. A Dunakeszi 
Farkas Ferenc Zeneiskolának az elmúlt negyven év alatt jó kapcsolata volt 
az önkormányzattal. Önálló épületünk van, a minősítő bizottság kiemelte, 
hogy eszközben, hangszer tekintetében minden szakon nagyon jól el 
vagyunk látva, szakképzett pedagógusaink vannak. Ide több mint 500 
gyerek jár, látszik, hogy igény van a városban a művészetoktatásra. Mégis 
az önkormányzatunk egyre nehezebben tudja működtetni iskolánkat. 
Közösen próbáljuk keresni a megoldási lehetőségeket, ami egyáltalán nem 
könnyű feladat. Ebben a tanévben 10 millió forinttal kellett csökkentenem 
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az iskola költségvetését. Felmerült annak a lehetősége is, hogy „leadnak” a 
megyének. 
 

Én a minősítéstől feltétlenül azt vártam, hogy a minősült iskolák, 
de a kiválóan minősült iskolák mindenképpen magasabb összegű 
normatívában részesülnek majd. Nem értem, miért kell a normatívához 
pályázati úton jutni. 
 

Véleményem szerint sokban segítené az iskolák minőségi 
munkáját a szaktanácsadói rendszer, a pedagógiai intézetek visszaállítása. 
Kezdő pedagógus koromban ötévenként végig ellenőrizték az iskolákat. 
Ez tulajdonképpen ezt a minősítést fedte le. A szaktanácsadók a szakma 
kiválóságai, mindenki által elismert pedagógusok voltak. Ezt most is csak 
így szabadna csinálni. Versenyek előtt, vagy a B tagozatosok külön 
meghallgatására pénzért ugyan hívhat az igazgató ma is szakmai 
tanácsadót, de a költségvetés ezt nem nagyon engedi meg. Nálunk volt 
régebben a zongoristáknak megyei szinten munkaközössége, tudtunk 
egymásról. Ez is nagyon hiányzik. 
 

Á.M.: A tavalyi Kodály Zoltán emlékév tapasztalatait hogyan 
értékeled? 
 

CZ.C.: Én úgy érzékelem, hogy rengeteg előadás hangzott el, 
melyben a kodályi örökséget vitatták meg, de valójában nem történt 
semmi, nem hozott igazán változást. Valóban meg kellene újítani az 
énekórák tartalmát, de nem úgy, mint ahogy egyes irányzatok egyre 
erőteljesebben hangoztatják, hogy nem kell erőltetni a népdalok éneklését, 
amikor nem érdekli a gyerekeket, hanem be kell vezetni a könnyűzene 
tanítását az énekórákon. Ha most a keményen jelentkező financiális 
problémák miatt a művészeti iskolák is csökkenni fognak, akkor mi 
marad? Hol lehet a gyerekeknek a művészetekkel kapcsolata? Nekem 
meggyőződésem, hogy ez a nagy feszültség, stressz, ami látható az 
embereken, benne van a gyerekekben is. Ha nincs hely, mód, ahol a 
feszültségét levezetheti egy gyerek, akkor agresszív lesz. Ilyen stressz-
életérzés levezetésében óriási jelentősége van a művészetoktatásnak! 
Alkalmas lenne erre az énekóra is, ha nem elsősorban a számonkérés, 
osztályzás lenne a tartalma, hanem egy olyan óra, ahol a gyerekek 
lazíthatnak és feltöltődhetnek a zene által. Természetesen nagyon sok 
kiváló énektanár van, nagyon sok kiváló kórus működik. De talán még 
több kellene. 
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Nincsenek könnyű helyzetben ma sem az énektanárok, sem a 

zenetanárok. Amikor én gyerek voltam, nem volt más különórám, csak a 
zongora, és egy nyelvóra. A mai gyerekeknek nincs szabadidejük. Itt 
például szinkronúszásra, lovaglásra, számítástechnikára, valamilyen 
nyelvórára járnak, sokan japán meg kínai sportot is tanulnak és van, aki 
mindezt egyszerre! Az iskolában is egyre több délutáni elfoglaltságuk van. 
A gyerekek annyira le vannak kötve, hogy nincs is lehetőségük 
gyakorolni. Úgy gondolom, fel kell hívnunk a szülők figyelmét a zene 
fontosságára, a művészet szerepére az ember életében. A 
hangszertanulásban a gyerek „alkot” mégpedig olyan magasrendű módon, 
ami a többi tevékenységben nincs benne. Egy ember attól fejlődik, ha az 
intellektusát fejlesztjük, neki kell gondolkodni és nem csak passzívan 
befogadni. 
 

Mostanában egyre több tudományos cikk jelenik meg, amelyek 
kutatásokra hivatkozva bizonyítják a zenetanulásban rejlő, kreatív 
képességek megszerzésének lehetőségét, amitől a zenét tanuló fiatal a 
munkaerőpiacon is jobban el tud helyezkedni. Rajtunk, tanárokon múlik, 
hogy meggyőző erővel képviseljük mindezt a felsőbb fórumok előtt. 
Bízom abban, hogy a fennállásának 40 éves jubileumát ünneplő, kiváló 
minősítést elért dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskolában még nagyon 
sok diákkal ismertethetjük meg a zenetanulás szépségeit. 

 
Köszönöm a beszélgetést. 
 

Ábrahám Mariann 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
* Idézet a Cziffra György mesterkurzusa a keszthelyi Festetics kastélyban című riportból. 

(PARLANDO 1986/10-11, 24-27. oldal) 
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Parlando, 2008/3, 65-66 p. 
 

AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK….* 
 
Balogh Ádám 

1997. október 30-án született Pécsett. Édesapja 
Balogh Jenő ütőtanár, édesanyja Révész Lívia csellista. 
Egy egyetemista fiútestvére van, aki jazz dobol. 
Közismereti tanulmányait a pécsi Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Gimnáziumban végzi. Jelenleg 
negyedik osztályos.  

 
Zenei tanulmányait 7 évesen a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola 

zongora tanszakán kezdte. Tanára Megyimóreczné Schmidt Ildikó. Több 
zenei versenyen, találkozón vett részt. 

Legfontosabb eredményei: 
• 2006. Balassagyarmat - Országos Négykezes Zongoraverseny 

Kiemelt I. díj és Veroszta Magda díj, 
• 2007. Nyíregyháza - Országos Zongoraverseny I. hely és Varró 

Margit díj a XX. századi mű legjobb előadásáért, 
• 2007. Budapest - II. „Chopin” Országos Válogató Zongoraverseny 

Ferenczy György fődíj és Jan Jansky díj (a zsűri elnökének 
különdíja), 

• 2008. Zágráb - Fiatal Virtuózok Nemzetközi Skála és Etűd 
Verseny V. helyezés. 

 
Bár több matematika és nyelvtan versenyen eredményesen vett 

részt, valószínűleg muzsikus lesz. 
 

Horváth Benedek 
Jelenleg 18 éves, a budapesti Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem első éves hallgatója. Tanárai 
2007 szeptembere óta prof. Nádor György és Réti 
Balázs zongoraművészek. Négyen vannak testvérek, 
valamennyien tanultak vagy tanulnak zenét. 
 

                                                 
*Közreadja Ábrahám Mariann. A megnevezett művésztanárok közül Major Edittel és 
Megyimóreczné Schmidt Ildikóval a PARLANDO későbbi számaiban közlünk  interjút.  
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Benedek közismereti tanulmányait a nyolcosztályos Gödöllői 
Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban végezte. Ott érettségizett 2007-
ben; magyar nyelvből és irodalomból emelt szintű érettségit tett, kitűnő 
eredménnyel. 
 

Zenei tanulmányait a XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskolában 
kezdte 5 éves korában 1994-ben, hegedű és zongora tanszakon. 1998-tól a 
zongora mellett döntött. Tanára kezdettől fogva Major Edit tanárnő volt. 
Három évig fakultáció keretében dobolni is tanult. Bár a zene mindig 
fontos volt számára, csak 2006 decemberében, fél évvel a zeneakadémiai 
felvételi vizsga előtt döntötte el, hogy zenei pályára megy. Kilenc éves 
korában vett rész először zongoraversenyen, majd a további években 
számtalan verseny résztvevője és díjazottja. 

Fontosabb eredményei: 
• 1997-ben és 2000-ben a Balassagyarmati Országos Négykezes és 

Kétzongorás Zongoraverseny: Kiemelt Nívódíj, 2003-ban: 
Nagydíj. 

 
 
Egyéni verseny eredményei: 
• 1998. Budapesti Zongoraverseny, I. helyezés; Nyíregyházi 

Országos Zongoraverseny, I. helyezés, 
• 2001. Budapesti Zongoraverseny, I. helyezés; Nyíregyházi 

Országos Zongoraverseny, II. helyezés, 
• 2004. Budapesti Zongoraverseny, I. helyezés; Nyíregyházi 

Országos Zongoraverseny, II. helyezés, 
• 2004. Ferenczy György Országos Chopin Emlékverseny, Nagydíj, 
• 2007. Budapesti Zongoraverseny, I. helyezés; Nyíregyházi 

Országos Zongoraverseny, I. helyezés, 
• 2008. Novi Sad Nemzetközi Zongoraverseny, I. helyezés. 

 
A verseny után meghívást kapott Arthur Greene zongoraművész 

pilseni nyári kurzusára. Dianna Golkasian Rahbee Amerikában élő 
zeneszerzőnő két Concertóját a MATÁV zenekar közreműködésével 2003 
tavaszán CD-re játszotta. Minden évben számos zeneiskolai koncerten, 
budapesti és vidéki rendezvényen, továbbá külföldön szerepelt (Bécs, 
Poprád, Krakkó, Singen, Pozsony, Brno). Szereti a jazzt, szívesen 
improvizál ebben a műfajban. 
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Kaneko Miyuji 
Kaneko Miyuji japán-magyar származású 

zongorista, 18 éves. Hat éves koráig Japánban élt, a 
magyar nyelvre és gyermekdalokra anyai nagyszülei 
tanították. Három éves korában kezdett zongorázni hallás 
után, a Bartók: Gyermekeknek című sorozatból játszott 
darabokat. Hat éves korában Magyarországra költözött 
nagyszüleihez. Zenei tanulmányait a váci Bartók Béla 

Zeneiskolában kezdte meg Cs. Nagy Tamásné, Falvainé Sisak Ágnes és 
Fazekas László tanároknál. Öt év alatt hét országos versenyen 16 díjat 
nyert. Tizenegy évesen felvételt nyert a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Kivételes Tehetségek Képzőjébe. Tanárai 
Eckhardt Gábor, Keveházi Gyöngyi és Wagner Rita. 
 

2006-tól ösztöndíjjal meghívást kapott a Tokyo College of Music 
zeneművészeti gimnázium és egyetemre, ahol jelenleg is folytatja 
tanulmányait. Tanárai Miura Katsuko, Shimizu Kazune és Sako Akiyoshi. 
 

Fontosabb versenyeredmények: 
• 2000. Balassagyarmati Országos Négykezes-Kétzongorás verseny, 

Kiemelt Nívódíj, 
• 2001. IX. Nyíregyházi Országos Zongoraverseny, Kiemelt I. Díj, 
• 2006. Balassagyarmati Muzsikustábor Nemzetközi Verseny, 

Nagydíj, 
• 2006. XI. Konzerteum Nemzetközi Zongoraverseny, Görögország, 

I. díj, 
• 2007. I. USASU Schimmel Nemzetközi Zongoraverseny Arizona, 

USA, I. díj, 
• 2007. Long-Thibaud Nemzetközi Zenei Verseny Párizs, Semi 

Finalist, 
• 2008. III. Bartók Béla Nemzetközi Zongoraverseny, Szeged, I. díj. 

 
Eddigi fontosabb koncerthelyszínek: Magyarország, Japán, USA, 

Franciaország, Svájc, Németország, Görögország, Románia. Önállóan és 
zenekarral is szerepelt. 

 
Ábrahám Mariann 
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Parlando 2008/4, 9-13 p. 
 

ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK SZELLEMÉBEN 
 

Interjú a Pécsi Városközponti Iskola  
Liszt Ferenc Zeneiskolája igazgatójával,  Zsoldos Attilával 

 
(JÖVŐ-KÉP VI/6) 

 
 
 Beszélgetésünk témája a Pécsi Városközponti Iskola Liszt Ferenc 
Zeneiskolája új igazgatójával elsősorban a minősítési eljárás után 
megváltozott helyzet szélesebb körű végiggondolása volt. Józan, 
gyakorlati megfontolásokra alapuló vélemények fogalmazódtak meg, 
melyeket magasabb fórumoknak is érdemes lenne átgondolás tárgyává 
tenni. 
 
 Zsoldos Attila: A minősítési eljárás során iskolánk kiváló minősítést 
kapott. A mostani törvények értelmében a zeneiskolát összevonták öt 
általános iskolával és egy óvodával. A nevünk is megváltozott: 
Városközponti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája nevet kaptuk. A tanév 
kezdetén 2007. október 1.-én 762 növendékünk volt. Nálunk zeneoktatás 
folyik, nincs több művészeti ágazat. 
 
 Ábrahám Mariann: Az Önök számára mennyire volt megterhelő a 
minősítési eljárás követelményeinek teljesítése? 
 
 Zs. A.: Ebben az 54 éve működő zeneiskolában a minősítés során 
rendben találtak mindent. A dokumentációkat elkészíteni irgalmatlan 
munka volt. (Rendkívül szűkre szabták a határidőt, általános kapkodás 
volt tapasztalható). Állandóan, még az utolsó pillanatban is változtatták a 
követelményeket, nem lehetett pontosan tudni, mire is kíváncsiak 
valójában, milyen diplomával mit lehet még tanítani. (Például a jazz 
zongoraoktatónak rendelkezni kellett a diplomájában zongora módszertan 
tárggyal.) 
 
 A személyi feltételekben semmi kifogásolni valót nem találtak. 
Elődöm Apáthy Árpád igazgató úr, aki több évtizeden keresztül igazgatta 
az intézetet, gondosan vigyázott arra, hogy itt csak megfelelő diplomával 
rendelkező tanárok tanítsanak. 
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 Sokkal nehezebb helyzetben voltak azonban a kis települések iskolái, 
ahol súlyos probléma, hogy nincs megfelelő növendék létszám. A 
pedagógus arra kényszerül, hogy több helyszínen, akár több településen 
tanítson, ez egy idő után az energia szétaprózódásához vezet, ami negatív 
módon hat vissza az oktatás folyamatára. 
 
 Á. M.: Ha a hiányzó módszertani tudás megszerzéséhez szükséges 
anyagi bázist egy kis iskola nem tudja előteremteni, mit lehet ott tenni? 
 
 Zs. A.: Véleményem szerint inkább az élet szükségletét kellene 
figyelembe venni, mintsem a betűkhöz ragaszkodni. Ilyen helyzetben a 
döntéshozóknak az oktatás ügyét kellene előtérbe helyezni, és nem 
ragaszkodni mereven a megoldhatatlan szabályozókhoz. Tehesse a vonós 
tanár például, hogy gitárt is oktat, mert van rá igény. Idáig is ment az élet 
valahogy. Módszertani tudásra szert tett a tanár a gyakorlatban, annak 
ellenére, hogy nem volt róla papírja. Ebben engedményeket kellene tenni. 
Mostanában lesznek olyan régiók, amelyek teljesen leszakadnak majd, el 
lesznek zárva minden kultúra forrásától. Ott is lehet tehetséges gyerek, és 
ez a fajta tolerancia a tehetséges gyerekek javát szolgálná. A hatályos 
törvények alkalmazásának szükségszerű következménye, hogy a kis 
lélekszámú helységekben elkallódnak a tehetségek. Sokat beszélnek az 
esélyegyenlőségről, és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáról. Íme, egy 
lehetőség, ami nem kívánna befektetéseket az oktatáspolitika részéről, 
csak a továbbiakban is engedni kéne valamit, ami már évek, évtizedek óta 
működik. Azok a pedagógusok, akik a kis létszámú településeken 
munkálkodnak, egyébként is missziót teljesítenek. Azt a pedagógust, aki a 
sok hátrány mellett is felvállalja ezt, inkább segíteni kéne, nem pedig 
eltávolítani a „papír hiányában”. Az ilyen rendelkezésekkel még inkább 
elsorvasztják a vidéki kultúrát. Régen összefogtak a falusi emberek, hogy 
iskolát, templomot építsenek, büszkék voltak arra – joggal –, hogy saját 
iskolájuk van. Mi marad egy faluból, ha bezárják az iskoláját, és kong az 
ürességtől a temploma?  
 
 Á. M.: Érthetetlen számomra, hogy a mai világban miért nem lehet 
internetes oktatás keretén belül megtanulni a módszertani dolgokat? Annyi 
szakterületen van már erre lehetőség! Akkor nem kerülne a zeneiskoláknak 
egy-egy tanár módszertani kiegészítő képzése 520.000,- Ft-ba. 
 
 Zs. A.: Emellett az is kérdés, hogy ez az összeg arányban van-e a 
várható haszonnal! A várható haszon egy zenetanár esetében nem komoly 
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összeg, ezzel kellene párhuzamba állítani a módszertani képzés díját. 
Efféle aránytalanságokkal tele van az ország. 
 
 Valamifajta zenélés minden ember elemi vágya, mert ez az 
önkifejezés lehetősége. Valami mély belső szükségnek a megnyilvánulása. 
A zene és minden művészi megnyilvánulás az emberi lélek mélyéről fakad 
fel. De a zene a közösségi élmény forrása is. Az emberek szívesen adják 
össze pozitív energiáikat. Megtapasztalhatjuk ezt a „közösség-élményt”, 
ha kórusban énekelünk, zenekarban muzsikálunk, vagy kamara zenélünk. 
Pozitív jelenség az együtt muzsikálásban, hogy a gyengébb képességű 
ember is átélhet mélyebb katarzist, mert az erősebbek képessége valahogy 
hozzáadódik a gyengébbhez, ezáltal segíti azt. 
 
 Sorolhatnék még példákat, melyeket magam is megtapasztaltam és 
mély meggyőződésemből fakadnak. Mind a zene ügyének fontossága 
mellett szólnak. 
 
 Á. M.: Visszakanyarodva a minősítési eljárás szempontjaihoz: 
nemcsak a személyi, hanem a tárgyi feltételeket is vizsgálták. Milyen 
eredménnyel zárult ez ebben az intézetben? 
 
 Zs. A.: Mi nem panaszkodhatunk. Az 54 év alatt létrejött egy komoly 
hangszerállomány, melyet a későbbiek folyamán az iskola alapítványából, 
pályázatokból, az önkormányzat támogatásából igyekszünk megújítani és 
karban tartani. Itt Pécsett a szülői háttér nagyon változatos, Az adó 
felajánlások 1%-ából, vállalkozók hozzájárulásából az elhasznált 
hangszerek értékesítéséből minőségi cseréket tudunk létrehozni. Vonós és 
fúvós hangszerekből nagyobb mennyiséggel rendelkezünk, ezt 
növendékeinknek kölcsönözzük is. Az iskolának van fúvószenekara, a 
vonószenekarunk 24 főből áll. 
 
 Ezzel együtt kimondhatjuk, hogy a zenétől és mindenfajta kultúrától 
egyfajta elidegenedés tapasztalható. Sajnos ebben a média rossz irányban 
játszik közre. A gyermekkel való kapcsolat megteremtésében a 
zeneoktatásnak tekintetbe kell venni ezt. A mai szemlélet szerint 
mindenhez gyorsan kell hozzájutni. Ez a fajta tömegkultúra pedig teljesen 
idegen tőlünk. 
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 A minőségi muzsikálás nem könnyen megszerezhető tudás, hosszú 
évek alatt alakul ki a jó hangszerjáték. Amit mi adunk, az kreatív tudás és 
az élet egyéb területein is hasznosítható.  
 A növendék, ahogy saját magában felépít egy zenedarabot, hozzájut 
egy olyan problémaelemző tudáshoz, ami az élete folyamán más 
dolgokban is ugyan úgy működik majd. De nem lehet komolyabb tudást 
megszerezni munka nélkül. Ez is nehezen elvárható a mai gyerekektől. 
Ezért minden pedagógus számára feladat, hogy a tanulási folyamatot 
élménnyé tegye. A gyerekben is vágyat kell ébreszteni arra, hogy számára 
nehéznek tűnő dolgokat egy későbbi cél érdekében megtanuljon. Egy 
gyermek a lépcsőfokok értelmét sokszor még nem tudja átlátni, a 
pedagógus viszont, ha eredményesen akar tanítani, előre látva és időben 
tervszerűen össze kell rakja a zenetanuló vezetését. 
 
 Á. M.: A pécsi zeneiskola anyagi működése mennyire ütközik 
nehézségekbe? 
 
 Zs. A.: A normatíva 105.000,- Ft, és ha a város is hozzátesz az oktatás 
támogatásához, akkor még tudunk dolgozni. De ebbe már kurzusok tartása 
például nem fér bele. Véleményem szerint a régi szakfelügyeleti rendszer 
jobb volt, mert akkor egy személyes segítséget kaphatott a tanár a 
szaktanácsadótól, aki nem akárki volt. Beült a tanár órájára és az adott 
növendéknél felmerülő problémákra célzottan tudott megoldást kínálni. A 
tanszakvezetők túl közel vannak a tanárhoz, a kritika esetleg akaratlanul is 
sértő lehet. Egészségesebb, ha egy messzebbről jött szaktekintély mond 
véleményt. A mai továbbképzésekből pedig hiányzik a személyes jelleg. 
Hallgatja a továbbképzést egy csapat, majd egyénenként kell levonni azt a 
következtetést, amit a tanításában hasznosítani tudnak. Ez részben tanári 
tapasztalat és gyakorlat, intelligencia kérdése, de nem biztos, hogy 
mindenki, például egy pályakezdő is meg tudja a lényeget érteni. 
Mindenki más tapasztalat alapján hallgatja az előadót. Tehát 
személyfüggő, mert akiben megvan az igény, a nyitottság arra, hogy új 
dolgokat befogadjon, majd átgondolja, feldolgozza, igazából az tud nyerni 
a továbbképzésen. 
 
 Nálunk megvalósult a tavasz folyamán egy nagyon provokatívnak 
induló kezdeményezés, nevezetesen az, hogy minden kolléga bemutató 
tanítást tartson a tanszak előtt. Tehát ne csak a tanszakvezető, hanem más 
is tanítson, sőt más növendékét tanítsa. Először elég feszélyezetten alakult 
a tanítás, de érdekes módon lassan a legtöbb pedagógus feloldódott, és 
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csaknem minden tanszaktól olyan visszajelzést kaptunk, hogy a 
kezdeményezésnek pozitív eredménye lett. 
 
 Azt szerettem volna ezzel elérni, hogy a kollégák szakmai tudása 
kicserélődjön. Ne kritizáljuk a másikat, hanem legyen alkalmunk „ellesni” 
sikerre vivő módszereket. Abból indultam ki, hogy én, mint kezdő tanár 
milyen intenzíven kerestem azt, hogy mi mitől sikeres és jó. (Ezt 
természetesen a mai napig teszem). Sokszor bementem máshoz órát 
hallgatni, elvittem a növendékemet előjátszani, azért mentem el versenyre, 
hogy körülnézzek, tanuljak abból, hogy ezen a szinten miképpen néz ki a 
jó hangszeres játék. Ezek után felállítottam magamnak egy lépcsőzetes 
haladási irányt, tervet, és azt követtem. Olykor azt látom, hogy egy-egy 
tanár hosszú évekig elszigetelődve tengődik, és nem igazán gyümölcsöző 
a munkája. Kollégája két teremmel arrébb remek megoldásokat alkalmaz 
és nincs köztük érdemi szakmai kapcsolat. Ez igen szomorú dolog. 
Tisztában vagyok azzal, hogy bizonyos határon túl nem lehet erőltetni a 
szakmai konzultációt. De szeretném megpróbálni, és jó irányba 
elmozdítani. 
 
 Á. M.: A tanítás eredményességét Ön szerint mivel lehet mérni egy 
iskolában? 
 
 Zs. A.: Ez nagyon összetett dolog. Nem lehet csak a verseny 
eredményességével mérni ezt. Egy zeneiskolának igen nagy százaléka 
átlagos képességű növendékekből áll. Szempont például, hogy milyen 
növendék megtartó képessége van a pedagógusnak. Visszajelzések jönnek, 
hogy nagyon szeretik a tanárt. Növendéke visszajön-e hozzá 
továbbképzőbe is? Majd családot alapít, és a gyermekét is ahhoz a 
tanárhoz hozza, akinél ő tanult. Ezek mind jelzések a pedagógus 
munkájára vonatkozóan Ezek a tanárok is dobogósak! Csak az ő 
eredményük nem fér bele az első három helyezésbe. Ugyanakkor 
eredményeiket reálisan kell értékelni. 
 
 Van egy kérdőívünk, amelyet 2 évenként eljuttatunk a szülőkhöz. 
Arra keressük a választ, hogy mennyire elégedettek az iskolánkban folyó 
oktatással. 
 
 Ha véleményem röviden összefoglalhatom erről a kérdésről, a 
következőt mondanám: sikeresen működő tanár az, aki 
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• versenyeken, találkozókon eredményeket ér el, 
• növendékei ragaszkodnak hozzá, megtartja őket, 
• személyre szabott módon közelít a gyerekekhez, 
• munkája illeszkedik az országos színvonalhoz (különösen a profi 

képzés terén). 
 
 Á. M.: Sokszor megtörténik az is, hogy jól felkészített, tehetséges 
növendékek a kötött létszám miatt nem kerülhetnek tovább egy versenyre. 
A mögött a munka mögött is ott van az érték, az embernevelés és a 
szellemi nevelés eredménye. Ez is egy komoly szempont, hogy hány tanár 
dolgozza végig ezt a nagy munkát igénylő útat növendékével. Mi a 
véleménye Önnek a helyi tanterv szükségességéről? 
 
 ZS. A.: Úgy vélem, szükségtelen túlszabályozni a pedagógiai 
programot. Az intelligens tanár helyi szinten kezeli a problémát. Helyben, 
a zeneórán. Nem lehet, és nem is kell minden gyermekre speciális 
követelmény rendszert a legmagasabb szintig kidolgozni. Erre való a 
pedagógiai érzék, a tanári intelligencia. A zenepedagógusi intelligencia 
igen összetett. Olykor egy szerényebb hangszeres képességű pedagógusról 
kiderül, hogy tanárként kiváló, és a fordítottjára is akad példa. Nagyon 
fontos, hogy egy zenetanár tudja a kívánt eredmény elérési útját, elérhető 
zenei célkitűzést állítson a gyermek elé. Hangról-hangra, ütemről-ütemre 
meg tudja mutatni, milyen módon érhető ez el. Megragadja a probléma 
gyökerét, ötletekkel, megoldási javaslatokkal áll elő. Ha kettő nem 
működik, mond még hármat, ami jobban illik a gyermek testi-lelki 
alkatához. Lényeglátó, elemezni képes, nem vész el a problémák 
részleteiben. Sőt, adott esetben tudja félredobni a saját nem működő 
ötleteit is. Tudja, hogy bizonyos zenei hangzáshoz milyen fizikai 
feltételeket kell teljesíteni a gyakorlás folyamán. (Izomérzet, kontaktus a 
hangszerrel, testtartás, stb.) Be kell építeni a helyi tantervbe azokat a 
szűrőket, amik mérsékelik az általános követelmények túlzó szigorát. Pl.: 
kötelező etűdöket nem kérnék a vizsgán. Ez látszólag ellentétben van 
azzal a ténnyel, hogy vannak növendékeink, akik zeneiskolás koruk 
ellenére a középiskolás anyagot végzik. Mégis, azt gondolom, hogy egy 
alapfokú művészetoktatási intézmény célrendszerébe bele kell férjen a 
gyengébb képességű növendékek oktatása is. 
 
 Nem szívesen vitatkoznék olyan „szakemberekkel”, akik azt a 
szemléletet képviselik, hogy minél kevesebbet kell az államnak a 
zeneoktatás céljára költeni, annál jobb. Egy értelmes igazgató csak annyi 
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terhet rak a kollégái, és a gyermekek vállára, amennyit el tudnak viselni, 
és ami hasznos. Ennek megítélése mindig is a helyi viszonyoktól függ, és 
a helyi szakemberek tudják csak átlátni. Nyilván ez alól is ki lehet bújni, 
és a dolog átbillenhet az ellenkező oldalra, amikor üzlet lesz az oktatás. Ez 
történt az elmúlt évtizedben. Egy egészséges, erős szakfelügyeleti rendszer 
oldhatná meg ezt a problémát. Éljen tovább az, aki jól végzi a dolgát, aki 
eredményeket produkál különböző szinteken. Aki pedig felhígította a 
rendszert üzleti szempontok miatt, az essen ki a rendszerből. (Utópisztikus 
gondolat, félő, hogy nem így teljesül majd: ellentmondásos példákat látok 
szerte a világban. A mezőgazdaságban például mindenféle génmanipulált 
vetőmagot árulnak, elárasszák vele a világot. A növények úgy tűnik sokkal 
érzékenyebbek a betegségekre, mint egyszerűbb őseik, ezt különféle 
vegyszerekkel ellensúlyozzák, ugyanakkor hallani lehet, hogy földalatti 
biológiai központokban tárolják az eredeti génállományú magokat. Mintha 
tudnák a biológusok, hogy egyszer vége lesz ennek az egésznek, és akkor 
nagy szükség lesz az eredeti romlatlan, érintetlen magokra. Ugyanígy van 
ez az oktatás területén is. Volt egy működő rendszer. Biztosan megvoltak 
a maga hibái, de stabil és fejlődőképes volt.) 
 
 A helyi tanterv kérdését véleményem szerint is rugalmasan kell 
kezelni. Nem szabad úgy megírni, hogy saját munkánk elé akadályokat 
gördítsünk. A pedagógus meg a gyerek egy hajóban eveznek. Néhány 
tanszakon túl magas követelményt állítottunk a gyerekek elé, azt sokan 
igen nehezen, vagy aránytalanul nagy munkabefektetéssel tudták csak 
teljesíteni. Ez hosszabb távon kedvét szegi diáknak-tanárnak egyaránt. 
Személyre szabottan kell a célkitűzéseket felállítani, nem szabad, hogy 
gúzsba kötözzük saját magunkat. Elsődleges célunk: megszerettetni 
növendékeinkkel a zenét, és a zenélést. 
 
 Á. M.: Az Önök iskolájában van-e kellő érdeklődés a zenetanulás 
iránt? 
 
 Zs. A.: Sajnos nem tudunk annyi növendéket felvenni, ahányan 
jelentkeznek, amennyit szeretnénk. Ebben a zeneiskolában is három és fél 
státuszt szüntettek meg 2007 júniusában.(Ez még Apáthy Árpád igazgató 
úr idejében történt, szerencsére meg lehetett oldani nyugdíjazásokkal). Jó 
lenne, ha több növendékünk lenne, de leginkább arra vágyunk 
mindannyian, hogy kiszámítható, tervezhető környezetben tudjunk 
tanítani. Alapelvem az, hogy pályára csak olyan tanulót küldjünk, aki arra 
valóban rátermett. 
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 A mi referenciánkat - a rólunk alkotott véleményt - az határozza meg, 
hogy milyen színvonalú munkát adunk ki a kezünkből. Tapasztalatom 
szerint eredményeket nem lehet úgy elérni, hogy folyton kidekázzuk a 
befektetett munkát. Néhány kolléga úgy dolgozik, hogy szinte mérték 
nélkül önti energiáit a munkába, míg mások egy apró kérésre is rögtön 
felszisszennek. 
 
 Pedagógusként arra kell törekednünk, hogy élményszerű tudást 
adjunk a gyerekek kezébe. Mi nem csak a zeneiskolában, hanem 
különböző külső fórumokon is adunk hangversenyeket. Múltbéli 
eredményeinket tekintve igen magasan van a mérce. Folyamatosan 
dolgozunk azért, hogy a magas színvonalat megtartsuk, sőt emeljük. 
Reméljük, hogy a világ rohamos változása ellenére is tehetjük tovább a 
dolgunkat. Bízunk benne, hogy a felnövekvő nemzedék szívében újra és 
újra megújul a maradandó értékekkel való foglalkozás iránti igény. 
 
 Á. M.: Köszönöm a beszélgetést. 

 
Ábrahám Mariann 
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Parlando 2008/5, 21-25 p.  

TANÁRPORTRÉK (II/1)  

Beszélgetés Major Edittel, 
a Budapesti Rácz Aladár Zeneiskola, AMI zongoratanárnőjével 

 
Ábrahám Mariann 
 
 Évek óta figyelemmel kísérem tanári munkád nagyszerű eredményeit, 
és régóta szeretném megtudni – ha egyáltalán lehetséges ez - hogy hogyan 
irányítod növendékeidet, hogyan teszed képessé őket arra, hogy sikeresek 
legyenek? Horváth Benedek, volt tanítványod nemzetközi versenyen elért 
első díja megadta a döntő lökést arra, hogy egy beszélgetés erejéig 
igénybe vegyem az idődet. Vágjunk a téma közepébe: fontosnak tartod-e, 
hogy növendékeid sokat szerepeljenek. 
 
Major Edit 
 
 Feltétlenül. Jó példa erre éppen Horváth Bence. Tavaly nyert felvételt 
a Zeneakadémiára, s néhány hónap múlva indult a versenyen. Előtte 
többször eljátszotta műsorát nálunk, a Zeneiskolában. A verseny után pár 
héttel felhívott, s kérdezte, kaphatna-e újra lehetőséget, hogy az azóta 
tanult darabjait eljátssza egy koncerten. Vagyis ezt az igényt, a pódium-
játékot megszokta, sőt igényli, és fontosnak tartja. Ugyanígy tett Borbély 
Laci is konzis és akadémista korában minden koncertje és versenye előtt. 
Egyben ez jó zenehallgatási lehetőség volt a többi növendék számára is! 
(Bencét hét éves korában vittem először versenyre, mert rendkívül ügyes 
volt. Nagycsoportos óvodás korában kezdtem el hangszerre tanítani. 
Négyen vannak testvérek, mind a négyen tanulnak zenét. Az ő 
családjukban rendkívül fontos a zene, s mind a négy gyerek előbb énekelt, 
mint beszélt. Énekelni hallották az édesanyjukat, aki népdalénekes.) 
 
 Nálam mindenki minimum kétszer játszik egy évben, karácsonykor és 
év végén, sőt többször is, például háziversenyen, vagy amikor egy-egy 
zeneszerzőt „ünneplünk” úgy, hogy műveit bemutatjuk. 
 
 Nem azért van szükség a szereplésre, hogy pódium-művészeket 
neveljünk, hanem, hogy gyakorlatot szerezzenek abban, hogyan tudják 
különleges helyzetekben is a legjobbat kihozni magukból. Sokat tudnék 
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mesélni nem pályára ment növendékeim beszámolóiból arról, milyen 
hálásak voltak az itt megszerzett szereplési gyakorlatuknak egy 
állásinterjúnál, vagy egyetemi diploma-tanításon. 
 
 - A fiatal gyermek életében a versenyt mennyire tartod fontosnak? 
 
 - 1989 óta 25 versenyen (országos és budapesti) vettem részt 54 
növendékemmel. Közülük 53 kapott díjat (32-en I. díjat. Vagy ha tovább 
részletezem, úgy is mondhatnám, hogy 14 országos versenyen 28 
növendékem indult és 27 díjazott lett a végeredmény). Ezzel együtt azt 
vallom, hogy nem a verseny a fontos, hanem a felkészülés! Ha a gyerek 
részt akar venni egy versenyen, akkor felkészülünk, s ezzel legalább egy 
évnyit fejlődik a tudása. Eleinte azt szerettem volna kipróbálni, hogy én 
mit tudok, meddig tudom őt eljuttatni. Sohasem azért mentünk, hogy 
nyerjünk, hanem hogy a gyerek megismerje magát, hogyan tudja 
képességeit „csúcsra járatni”. Mindenkit úgy indítok el, hogy ne számítson 
díjra, csak próbálja ki, hol tart. Ha a maximumot tudta nyújtani, akkor 
boldogok voltunk, más kérdés, hogy díjakat is nyertek, de az csak a 
„ráadás” volt. (Magam is meglepődtem, amikor összeszámoltam, az 
említett Horváth család négy gyermeke összesen 34 díjat szerzett a 
megmérettetések alkalmával!) 
 
 - Hol kezdtél tanítani? 
 
 - Hat évig jártam naponta Esztergomba, azután kerültem fel Pestre, a 
XVI. kerületbe. Azóta ott tanítok. Eleinte dalos játékot, előképzőt 
szerveztem óvódásoknak, elsősöknek, így nagy válogatási lehetőségem 
volt egy jó osztály kialakítására. De ha valami nem ment, mindig magamat 
hibáztattam, úgy éreztem, nem tudok eleget. Ezért minden szabadidőmben 
kurzusokra jártam, vagy órákat hallgattam Máthé Klári néninél, Komjáthy 
Manyi néninél, Hambalkó Editnél, Krause Annamáriánál, zeneiskolai 
kollégáknál, még hegedű kurzust is hallgattam 1972-ben a zeneakadémián, 
Bronyin professzornál! Vagy a Szabadegyetemen Szöllősy András fél-fél 
éves előadásait a Don Giovanniról, vagy a Schöne Müllerinről. 
Köszönettel tartozom Mindnyájuknak! 
 
 1977-ben jutott először a Nyíregyházi Országos Zongoraversenyre 
egy ügyes növendékem, de ő nem került döntőbe. Ott is állandóan azt 
figyeltem, hogyan, mitől lesz a hang szép, mi adja a versenyző 
biztonságát. Alapjában véve nem vagyok elméleti ember, mindamellett 
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csodálom az alaposságot, rendszerezettséget, és e téren sokat köszönhetek 
Teőke Mariannak, akinek egy évig tartó továbbképzésén alapos, világos, 
áttekinthető irányítást kaptunk zenei és technikai szempontból egyaránt. 
 
 Nekem sokat segített a zenehallgatás is. Rengeteget járok ma is 
hangversenyre, ez a napi szellemi vitamin-forrásom, s ezt ajánlom a 
szülőknek, gyerekeknek is. Most is állandóan közönség-szervezek. 
(Legutóbb 120-an mentünk együtt a Ránki-koncertre, s volt olyan szülő, 
aki először volt a Zeneakadémián, s annyira tetszett neki, hogy máskor is 
jönni szeretne!) (Gyerekkoromtól végtelenül szerettem a zenét, és ennek 
érdekében mindenre képes voltam. Annak ellenére, hogy visszafogott, 
illedelmes kislány voltam – nem egyszer óriási bátorság szállt meg. 
Például 1956-ban - mint a Berzsenyi Gimnázium 3. osztályos tanulója – 
vettem azt a pimasz bátorságot, hogy bementem az Igazgató Úrhoz és két 
hétre elkértem magam az iskolából, hogy a Liszt-versenyt 
meghallgathassam. Megígértem, hogy a verseny után felmondom az egész 
anyagot. Olyan meggyőző lehettem, hogy elengedett, s így életre szóló, 
meghatározó élményben lehetett részem.) Bennem mindig az munkált, 
hogy a zene hatalmas csoda, semmihez sem hasonlítható, és az életem 
nagy megtiszteltetésének érzem, hogy ezzel foglalkozhatom! 
 
 - Te tanítás közben be szoktad tartani a megadott fél órát? 
 
 - Dehogy! Egyetlen ősi ellenségem van - az idő. Ha a gyerek még 
„nincs sínen”, mert nem ért valamit, vagy nem tudja a megoldást, addig 
nem engedhetem el, ilyenkor számítok a következő gyerek türelmére, 
esetleg bevonom a munkába. Nem teszek különbséget A és B kategória 
között sem, hiszen a zenében sincs ilyen megkülönböztetés! Zene csak 
egyféle van, és csak jól szabad csinálni, mindent meg kell tenni érte. De 
sosem „betanítom” a darabokat, hanem először megtanítom gyakorolni a 
gyerekeket, a trükköket, hogyan jutnak gyorsan, okosan, később önállóan 
célba, s technikailag is a legalaposabban felkészítem őket, hogy tudják, 
mitől lesznek ügyesek. Ez néha nagyon időigényes, sok türelmet igénylő 
munka. Különös dolog, én nem tudom „elméletben” a metodikát - mindig 
azok voltak a legjobb szolfézsóráim is, amikor improvizáltam. Ha már jól 
ismerem a gyereket, érzem, hogy abban a pillanatban mire van szüksége 
ahhoz, hogy jobbá váljék a játéka. 
 
 És persze a lelkesedésemet is próbálom növendékeimnek átadni. 
Nagyon jó kapcsolatom van velük, szoktam is mondani a Szülőknek, hogy 
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mindegyiket örökbe fogadtam. Kisgyerekkorom óta zongoratanári pályára 
készültem, bár eleinte én sem szerettem gyakorolni. De Édesanyám nem 
engedett lustálkodni, s ma hálás vagyok ezért, s sajnálom, amikor azt 
hallom a szülőtől, hogy „ha nincs kedve hozzá, hagyja abba, nem 
erőltetem”. Egy kisgyerek még nem tudja, számára mi az igazán hasznos, 
ő csak játszani szeretne. A tanár és a szülő együttes dolga, hogy 
megértéssel jó útra terelgesse, megadva minden szeretetteljes segítséget. 
Ez nem könnyű feladat, de a felnőtt élet sem az, s fel kell készíteni a 
gyereket, hogy kötelességtudó legyen, feladatát képességeihez mérten a 
legjobban tudja megoldani, s ennek még örülni is tudjon! Növendékeim 
még egyetemista korukban is jönnek órára, mert végigjárták ezt az utat, s 
látják hasznát. 
 
 Egyszer egy riportban megkérdezték Doráti Antalt: mit tenne, ha a 
mai tudásával újra kezdhetné a pályát? Azt válaszolta: „az nem érdekes! 
Felnőni, az a szenzáció!” 
 
 - Neked van-e valamilyen speciális módszered a teljesen kezdők 
tanítására? 
 
 - Nem tudom, talán az, hogy minden gyereket másképp tanítok. 
Félénk, vagy hiperaktív, a figyelmét szeretném megragadni, az 
érdeklődését felkelteni, mindig másképp. Az a gyönyörű ebben, hogy 
sosem lehet kétszer ugyanúgy csinálni, rá kell érezni, hogy az adott 
pillanatban mi a legcélravezetőbb. (Máthé Klári néni mondta egyszer, 
hogy ha kell, a Hétfátyol-táncot is el kell járni!) Fontos, hogy jó 
élményeket kapjon a gyermek. A lustaságot nem tolerálom, de minden 
segítséget megadok, hogy elmúljék. 
 
 A kicsiknek sokat rajzolok, így játékosan, viccesen nehéz feladatokat 
is élvezettel meg tudnak oldani. Ha a gyerek elfáradt, akkor néhány percig 
együtt tornázunk. Ha nagyon merev, akkor lufizunk. Mindig a pillanat 
szabja meg a teendőt. Szeretem, ha a kezdők óráján jelen van a szülő, így 
az otthoni gyakorlásban segíteni tud, ezzel fontos családi üggyé válhat a 
zenetanulás, sőt, saját maga is zeneértővé válik. Büszke vagyok arra, hogy 
a koncertek végén még maradnak a szülők, beszélgetnek az 
elhangzottakról, a másik gyerek fejlődését is figyelemmel kísérik. 
 
 Anyagválasztásnál rendszerint engedékeny vagyok, fontos, hogy 
olyan darabot játsszanak, amit szeretnek - szerencsére bőséges az 
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irodalmunk. Amikor valaki nehezebb darabot játszana, eszembe jut, amit 
Mensáros Lászlótól hallottam: minden színinövendéknek 20 éves korában 
el kell játszania Hamletet. Nem lesz az igazi, de szüksége van arra, hogy 
ezek az érzések, gondolatok fiatalon átjárják, hogy később érettebben 
tudja tartalommal megtölteni a szerepben megfogalmazottakat. 
 
 Már a legkorábbi időben nagy gondot fordítok az érzékeny hallásra. 
A kevésbé ügyes gyerekeknek, akinek gyengébb a ritmusérzéke, hallása - 
könnyebb anyagot adok, hogy ha koncerten kell játszania, ügyes, sikeres 
lehessen. Ezt Komjáthy Manyi nénitől tanultam, aki egyszer azt mondta, 
hogy őt a tanításban már csak a hallás érdekli. - „De ha nincs hallása a 
gyereknek?” - kérdeztem. - „Tudod fiam -, kicsi hallás, kis anyag” - 
mondta. Növendékeimet már kicsi korban megtanítom a tudatos 
memorizálásra, megfigyeltetve a zenei összefüggéseket, mozgásformákat, 
hangközöket, harmóniákat. (Ezzel kapcsolatban nagy élményem volt, 
amikor egy gimnazista növendékem elmesélte, hogy rájött, miért sikerült 
egyedül neki 5-ösre megírni a dolgozatát: mert itt megtanulta keresni, és 
felismerni az összefüggéseket!) 
 
 - Mennyire irányítod a növendékeidet zenei pályára? 
 
 - Zenei pályára eddig 20 növendékem ment, közülük 14 lett 
zongorista, de soha nem beszélek rá senkit a pályára. Ha azonban valakit 
ez tesz boldoggá, és pályára akar menni, akkor minden tőlem telhető 
segítséget megadok neki, s örülök. De őszintén aggódom a pálya jövőjéért. 
Annak idején engem sem lehetett eltéríteni szándékomtól, s ma boldog 
ember vagyok, hogy zenével foglalkozhatom. 
 
 - Fontosnak tartod az előjátszást? 
 
 - Igen, természetesen. A gyerekek kicsi koruktól igénylik is, s örülök, 
amikor rácsodálkoznak valamire. De nem másoltatom a játékomat, csak 
azt a célt mutatom, hová lehet eljutni, ha szorgalmasak. Az „alsó fokú” 
műveket még be tudom mutatni úgy, hogy inspiráló legyen számukra. 
Régen szívesen játszottam koncerteken, de a nehezebb darabok 
gyakorlására régóta nincs időm. Ezért a nagyobbaknak csak a technikai 
megvalósításban segítek bemutatással, egyébként inkább felvételeket 
szoktam hozni, néha több előadásban, vagy a szerző más műveit is 
meghallgatjuk, így igényük lesz arra, hogy zenei könyvtárba és persze 
koncertekre is járjanak komolyzenét hallgatni. 
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 - A XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskola művészeti alapiskolaként 
működik? 
 
 - Igen, két éve néptánc és egy úgynevezett  modern-tánc csoport 
működött, emellett kerámia és grafika tanszak is van. (Egy éves munkájuk 
után év végén ízléses, színvonalas, sikeres bemutatót tartottak, de sajnos 
egyik tanárnak nincs diplomája, s hiába tanít zseniálisan, a minőségi 
ellenőrzés után nem folytathatja munkáját. Természetesen ennek a 
gyerekek látták kárát.) A Rácz Aladár Zeneiskolát igazgatásilag eddig nem 
vonták össze más iskolával, az Önkormányzat nagyra értékeli az itt folyó 
munkát, s fenntartását továbbra is vállalja. 
 
 - A szaktanácsadói rendszert jónak tartottad-e? 
 
 - Feltétlenül. Régen konzis tanárok jöttek „szakfelügyelni” az 
iskolába, magasabb szemléletmóddal, kritikával, konzultációval segítve az 
itt folyó munkát. Bár sokszor nem esett jól a kritika, fiatal tanárként mégis 
sokat köszönhettem ennek! A továbbképzések jók, de ezt nem pótolják! 
Ma azt hívunk, akit akarunk, az iskola költségvetéséből fedezzük a 
költségeket, de siralmas, hogy sokhelyütt már erre sincs anyagi lehetőség! 
Csak a tanárok lelkesedése segít, hogy az eddig elért színvonalat 
megtarthassuk. 
 
 - Őszintén kívánom, hogy mennél több fiatal, vagy kezdő tanár 
keressen fel, hogy át tudd adni tudásodat, meg tudd osztani sikereid összes 
titkát velük!  
 
Köszönöm a beszélgetést. 
 
 
Major Edit tanárnő munkája elismeréseként 1977 megkapta a Szocialista 
Kultúráért, 1982-ben a Kiváló Munkáért, 1998-ban a XVI. Kerületért, 
2002-ben az Arany Katedra, 2004-ben a Veroszta Magda, és 2007-ben az 
Artisjus díjat. 
 
Gratulálunk! 

 
Ábrahám Mariann 
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Parlando, 2008/5, 25-28 p. 
 

TANÁRPORTRÉK (II/2) 

Beszélgetés Megyimóreczné Schmidt Ildikó tanárnővel 
 a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola tanárával 

 
Ábrahám Mariann 
 
Növendékeid évek óta kiemelkedő teljesítményei - azt hiszem túlzás nélkül 
mondhatom - sokak figyelmét felkeltették munkád irányában. Mi a titka 
ennek a sikeres tanári munkának? Mindenekelőtt ezt szeretném 
megkérdezni Tőled. 
 
Megyimóreczné Schmidt Ildikó  
 
Két fontos tényező volt, ami már gyermekkoromban olyan jelentős 
szerepet töltött be, hogy a későbbiek folyamán az életemet, tanári 
munkámat is meghatározta. Az egyik az emberszeretet, a gyermek 
szeretete. Szívesen ismerkedtem, beszélgettem, a megismerés és 
tudásvágy bennem élt, és így az emberekkel való kapcsolat megteremtését, 
egyfajta empátiát már gyerekként, öntudatlanul gyakorolhattam. 
Kisgyermek koromban lelkesen tanítottam otthon, persze csak „játékból”. 
A kottákba érdekes tanácsokat írtam, saját naplót készítettem… 
 
 A másik, ami alapvetően meghatározta az érdeklődésemet, a zene 
szeretete volt. Édesapám nem hivatásos zenész, de muzsikus lélek, szép 
tenor hanggal, jó ösztönös hallással megáldva. A klasszikus dalok, áriák 
hallgatása, a gyermekkori kamaramuzsikálás motiváló, különleges 
élményt jelentettek a számomra. Így történhetett, hogy amikor elkezdtem 
tanítani, úgy éreztem, hogy a tanteremben mind a gyermek, mind a zene 
valóságosan létezik számomra. Tényi Zoltán gyakorlatvezető tanárom, 
akitől a későbbi években is sokat tanultam, külön ki is emelte ezt a tényt. 
Pécsett a szakiskolai és főiskolai évek alatt Gerő Pál tanár úrtól nemcsak a 
megfelelő szakmai tudást, hanem emberséget, becsületességet kaptam 
útravaló példaként.  
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 - Mikor kezdtél el tanítani? 
 
 - 1984-ben végeztem, majd két évig tartó tanítás után megszületett 
első gyermekünk. Őt még három követte. Így főállású tanárként újra csak 
1996 óta dolgozom. 
 
 - Jól emlékszem arra, hogy növendék korodban, majd a későbbiek 
folyamán is több országos versenyen vettél részt, sőt díjazott is voltál. 
Megemlítenél néhányat? 
 
 - Csak a leglényegesebbekre térnék ki: 1982-ben a főiskolások 
számára rendezett Országos Haydn Versenyen I. helyezést értem el.1996 
óta, amióta tanítok, igyekeztem minden alkalmat megragadni arra, hogy a 
tudásomat tovább fejlesszem. Két alkalommal részt vettem a Zenetanárok 
Országos Zongoraversenyén Kamarazenei Versenyen, Országos 
Négykezes Versenyeken, ahol kiemelt nívódíjak és különdíjak mellett egy 
alkalommal II. helyezést kaptam. 
 
 - Milyen elvek szerint kezdesz el egy kisgyermekkel foglalkozni? 
 
 - Úgy gondolom a tanításban az első lépés egymás megismerése. Ez 
sikeresen csak oldott légkörben történhet, s jó, ha ennek 
végeredményeként a növendék megszereti a tanárt, szava hitelessé, 
személyisége vonzóvá, esetleg követendő példává válik a számára. Azt 
már pályám kezdetén elhatároztam, hogy nemcsak szeretettel tanítom a 
gyermeket, hanem a zenéhez, a benne rejlő értékhez megfelelő módon 
igyekszem hozzásegíteni. Így számomra teljesen mindegy, hogy ki jön be 
majd az órára, mert egyformán nyitottnak, sőt körültekintőnek kell lenni. 
Az természetes, hogy a tanítás végeredménye minden gyermeknél más és 
más. Ez az életkor, muzikalitás, intelligencia, a gyermek eredendő 
érdeklődése, szorgalmának, kitartásának függvénye. Aszerint, hogy ki 
milyen szintre jut el, lehet, hogy egy zeneszerető, koncertre járó lelkes 
emberré válik, de lehet, hogy a zenét mélyen értő, művelő muzsikussá. 
Mindkettőre szüksége van a magyar zenekultúrának. 
 
 A zenetanításban a szépen megszólaló hang megtalálását, az abban 
való gyönyörködést, rácsodálkozást, a saját játék hallgatására nevelést 
tartom szinte a legfontosabbnak. Úgy gondolom, ezt részben a megfelelő 
hangképzés következetes felépítésével lehet elérni. A zenei nevelésnek 
természetesen tartalmaznia kell a rendre, a szerző iránti alázatra való 
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szoktatást is. Előfordul, hogy valakiben mélyen erős érdeklődés szunnyad 
a klasszikus zene iránt, aminek kifejezését valami meggátolja. A tudás így 
csak évek multán bontakozik ki. Megfigyelésem szerint ennek okai 
lehetnek gátlások, túlérzékenység, vagyis pszichikai, idegrendszeri 
problémák, de előfordulhat hiányos képzettség miatt is. Nem lehet túl 
rövid idő után megítélni senkinek az adottságait! 
 
 Amikor tanítani kezdtem, megterveztem, kinek mit adok fel, kinek mi 
lesz a megoldáshoz vezető következő lépése. Ma úgy gondolom, az 
improvizatív hozzáállás nagy segítség a tanításban, de ahhoz, hogy egy 
tanár alkalmazni tudja, kellő gyakorlatra, tudásra és természetesen kreatív 
tanári munkára van szükség. 
 
 - A tanár önképzésétm mennyire tartod fontosnak? 
 
 - Aki tanít és nevel, jó, ha állandóan képzi magát. Nekünk, 
zenetanároknak a gyakorlás, a hangszeren való játék, a megfelelő 
szakirodalom olvasása, pszichológiai irodalom ismerete egyformán 
feladatunk. Egy-egy kamasz gyermeket meg lehet nyerni az általa tanult 
mű zeneszerzőjének élettörténetével, a kor megismertetésével. Különböző 
hiteles előadók felvételét általában akkor célszerű meghallgatni, amikor a 
műről már határozott, de még alakítható elképzelésünk van, és a tanulás 
folyamata a végéhez közeledik. 
 
 Felvételt készítek a gyerekek játékáról is, visszahallgatva sokkal 
kritikusabbak önmagukhoz, sőt jogosnak vélik a tanár aprólékosnak tűnő 
kritikáját. 
 
 - De hogy lehet mindezt fél óra alatt elvégezni? 
 
 - Akivel sikerült belemerülni a zene szépségeibe, ott a fél óra nem 
elég, az idő megszűnik létezni. 
 
 - Te tudatosan irányítod versenyre a növendékeidet? 
 
 - Ez a szó, hogy verseny mindig rossz érzést és gondolatot ébreszt 
bennem. Ha elég felkészültnek érezzük magunkat, egy találkozóra 
megyünk el, ami mérhetetlen tudást, energiát hozhat ki a gyermekből a 
felkészülés folyamán. Erre szükségünk van ahhoz, hogy tovább 
lendüljünk. E nélkül a növendék sokszor a legkisebb erőfeszítéssel 
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szeretne eredményt elérni, ami természetesen nem megy. Ezen kívül egy 
versenyen egymást hallva a résztvevők érzékelik, hogy milyen szintre 
lehet eljutni egy-egy korcsoportban. 
 
 - Nemcsak Te Magad, hanem növendékeiddel is többféle versenyen is 
részt vettél: így a Nyíregyházi Országos Zongoraversenyen, a Budapesti és 
Nemzetközi Chopin Versenyen, a Nemzetközi Kodály Versenyen, a 
Budapesti Bartók Versenyen, a Balassagyarmati Országos Négykezes 
Versenyen.... Az elmúlt tíz év alatt úgy tudom, Te és növendékeid komoly 
elismeréseket kaptatok. A teljesség igénye nélkül felsorolva: öt kiemelt 
nívódíj, két fődíj, nyolc különdíj, három kiemelt I. díj, három I., három II., 
két III. díj gyarapítja a listát. Balogh Ádámmal 2008 tavaszán részt vettél 
a Zágrábi Nemzetközi Fiatal Virtuózok versenyén. Itt V. helyezést értetek 
el. Ismerem ezt a versenyt, helyezéseteket óriási eredménynek tartom, mert 
ezen a versenyen rengeteg „orosz csodagyerek” is részt vesz. Versenyző 
növendékeid a zene mellett mit tanulnak még? 
 
 - Nap, mint nap járnak iskolába, a legtehetségesebbek sem 
magántanulók. Akad több olyan növendék, aki nem választja majd a zenét 
hivatásul, vagy még nem döntött ebben. Ők sok mindent kipróbálnak, 
általában nyelv, tánc, sport órára járnak. Akik intenzívebb zenei képzésre 
vágynak, vagy elköteleződtek a muzsika iránt, ők gyakran csak a 
legszükségesebb különórát vállalják. Van olyan növendékem, aki a 
hangszeres tanulmányai mellett különféle tantárgyi (matematika, nyelvtan, 
kémia… stb.) versenyen is részt vesz. Kodálynak bebizonyosodik az a 
felismerése, miszerint a zene nélkül nincs teljes ember, valamint a zenével 
való intenzívebb foglalkozás más szellemi téren is fejleszti, 
eredményesebbé teszi az embert. Úgy gondolom a zene olyan értelmi, 
érzelmi értéket közvetít a számunkra, ami megszólít bennünket. Bár a szó 
hatással lehet ránk, de a zene megérinti a lelkünket, előle nem tudunk 
elmenekülni. A növendék számára nemcsak a mástól hallott előadás, 
hanem a saját zongorajátéka is lehet élményteli, melyben a személyes 
kapcsolat a zene tartalmaival megteremtődhet. Az ilyen zenélés a 
növendék kedvét is meghozza. Zempléni tanár úr intelme jut eszembe: 
„Örülj, hogy hallgatnak, hogy játszhatsz! Hogy adhatnál örömöt, ha 
magadnak nincs benne?” 
 
 Fontos, hogy empatikus kapcsolatban legyünk a gyermekkel. Így 
megvilágosodik bennünk a megoldás, ami természetesen akkor jó, ha 
személyre szabott. Véleményem szerint a tanár ne azért játsszon elő, mert 
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szeretne csillogni, tudását fitogtatni. A cél az, hogy a növendék kerüljön 
közelebb a zeneszerző alkotásához, a mű mondanivalójához. Egy 
intellektuálisabb típusú tanítvánnyal többet lehet beszélgetni a zenéről, a 
megoldás technikai részéről. Az ösztönösebb gyermekkel is fontos a 
tudatos munka, de őt a hosszantartó indirekt tanítás lefárasztaná, kedvét 
szegné. Számára egy mozgásforma megmutatása is fontos lehet, a 
karakterbeli, dinamikai megoldásokról nem is szólva. 
 
 - Én Téged nagyon régóta ismerlek, de úgy érzem, az elmúlt években 
hatalmas változáson mentél keresztül. 
 
 - Igen, sokat gondolkozom azon, mit hogyan lehetne átadni. Évek óta 
zongora módszertant és anyagismeretet tanítok, gyakorlati tanítást végzek 
a PTE - MK Zeneművészeti Főiskola tagozatán. Körülbelül öt éve 
kerültem kapcsolatba Rév Lívia zongoraművésznővel, volt Varró Margit 
tanítvánnyal, akinek játékát többször csodálhattam és kurzusain több 
alkalommal részt vehettem. Sokat számít az is, hogy újra diák lettem, a 
SZTE Zeneművészeti Karán. Dr. Kerek Ferenc tanár úr tanítványaként 
tanulhatok, akitől a kifejező zenei interpretációhoz szükséges könnyed, 
stílusos technika elsajátításában kapok nagy segítséget. A főiskolai 
hallgatókkal való közös munka sok szempontból a dolgok átgondolására 
kényszerített. Több módszertan könyvet igyekeztem feldolgozni a 
feladathoz. Varró Margit: Zongoratanítás és zenei nevelés c. könyve nagy 
hatással volt rám, segített rendszerezni a fontos zenei téziseket. Egy 
lényeges alapelvemről itt kaptam megerősítést: a gyermek mindent értsen, 
amit játszik. Természetesen ennek az értésnek a mélységét nem lehet 
minden növendéknél egyformán megkívánni, de a tudatos megismerésre 
nem törekedni bűn volna, évek eltékozlását jelentené. A gyermekek elég 
értelmesek ahhoz, hogy szellemüket a zenében való szépségekre 
ráébresszük. Talán sokkal inkább magukénak érzik majd felnőtt korukban 
ezt a gondolkozást. Nagy élmény számomra, amikor a növendék tovább 
gondol egy-egy problémát, a darab szerkezetén, harmóniai történésén 
gondolkozik. Az ösztönös játéknak is jelentős szerepe van, amiben 
teljesen fel tud oldódni és kipróbálhatja önmagát. A kettő helyes arányát 
kell megtalálni egyre inkább a tudatos játék javára. 
 
 Sokat küzdök azért, hogy jobban és minél hosszabban tudjon 
koncentrálni a növendék. Ez nemcsak a darab végigjátszására, hanem 
annak komplex megvalósítására is kell, hogy vonatkozzék. A hang előre 
elképzelését a pontos szöveggel, artikulációval, megfelelő frazírozással 
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kontroláltan tanulja meg gyakorolni, hogy a többi energia majd a művészi 
tartalom kifejezésére áramolhasson. Ennek érdekében sokat kérdezek, 
önálló véleményt várok, illetve szeretnék meggyőződni arról, hogy ért-e 
mindent a növendék. Az óra aktív részesévé szeretném tenni őt, emellett 
hosszabb távon önállóvá a tanulmányaiban. Sokat emlegetem Máthé Klári 
néni híres mondását: „Legszigorúbb tanára önmagadnak Te légy!” 
 
 Tanári, nevelői munkában szerintem fontos a jogos dicséret is. A 
nagyobb gyerekek szintén számon tartják, hogy mennyi „csillagot” 
kapnak, tudják, ezt ki kell érdemelniük, nem lehet akármiért elnyerni. 
Lényegesnek gondolom, hogy higgyünk növendékünkben, valamint ő 
szintén bízzon abban, hogy képes lesz megvalósítani, amit célul tűztünk ki 
ahhoz, hogy reményünk reális legyen. Nemcsak képességeit, adottságait, 
de magatartás típusát is ismernünk kell. Nem mindegy, hogy odaadó, 
hódító vagy szangvinikus, kolerikus, melankolikus, flegmatikus jellemzők 
vannak személyiségében túlsúlyban. Egy tanítványom, akit 11 évig 
tanítottam így szólt egy alkalommal: „Ildi néni! Nekem az a csodálatos, 
hogy ugyan magamban kételkedve jöttem ide a zongoraórára, de úgy 
érzem, a megoldással, a bizalommal távozom, és érzem, hogy ezt képes 
vagyok megcsinálni”. 
 
 - Beszélgetésünk kapcsán az a meglátásom alakult ki, hogy tudatosan 
készülsz a tanításra. Tehát nem arról van szó, hogy Te kiválasztod a 
legjobb növendékeket a felvettekből magadnak. 
 
 - Kollegáimmal csoportosan felvételiztetünk. Évek óta annyi szülői 
kérvény érkezett, hogy ezeket nem lehetett teljesíteni. A növendékek 
elosztása az igazgató feladata. A pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolát korábban 
Apáthy Árpád vezette, aki felfigyelt a munkámra. A 2007-08-as tanévtől 
Zsoldos Attila vette az iskola irányítását. 
 
 - Hogy tudod egyeztetni a saját négy gyermekedet, a családi életet, a 
heti utazást továbbképzésed céljából Szegedre, a gyakorlást, a tanítást? 
 
 - Lényegesnek tartom, hogy a tennivalókban fontossági sorrendet 
állítsunk fel, az időt okosan tervezzük meg. Erre törekszem én is. 
Számomra legfontosabb a családom, általa kiegyensúlyozottabbá 
válhattam.  
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Megtapasztalhattam a szeretetet, a türelem fontosságát, és bölcsességben 
is gyarapodhattam. Köszönettel tartozom férjemnek, szüleimnek korábbi 
és jelenlegi pécsi és szegedi tanáraimnak, igazgatóimnak, kollegáimnak, 
hogy segítettek, segítenek, bíztattak és bíztatnak. Istennek hála! 
 
 - Köszönöm a beszélgetést. 

 
 
 
 
 
 
 
 
M. Schmidt Ildikó tanárnő munkája elismeréseként 2006-ban megkapta az 
Oktatási Minisztérium Nagydíját, Veroszta Magda Díjat, 2007-ben 
Ferenczy György Díjat, Apáczai Csere János Díjat és ARTISJUS Díjat 
kapott. Gratulálunk! 

 
 
 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando, 2009/2, 29-32 p. 
 

„ÉLMÉNYT ADNI” 
 

Beszélgetés Keveházi Gyöngyi zongoraművésszel, 
a LFZE rendkívüli tehetségek osztályának tanárával 

 
 A zene hatása már egészen kicsi korban meghatározó lehet egy 
kisgyermeknél. A mai napig világos emlékeim vannak arról az előadásról, 
amire szüleim 2 évesen vittek el az Operába, Puccini 
Pillangókisasszonyára. Frenetikus hatással volt rám. 
 
 Otthon édesanyám kedvtelésből zongorázott. Én utánozgattam és 
egyszer ezt egy kedves zongoratanárnő - Ili néni - aki a házban lakó Sebők 
György zongoraművész unokaöccseihez járt tanítani, meghallotta. Amikor 
megtudta, hogy nem tanulok zongorázni, rábeszélte anyámat, hogy 
tanítson. 4 éves voltam és nekem nagyon tetszett a dolog. Körülbelül 1 év 
után ő ajánlott Barabás Ernő tanár úrhoz, hogy immár rendezettebb 
körülmények között, állami zeneiskolában tanuljak. Később Magyar 
Gyuláné Szalay Irén volt a tanárom. 10 éves voltam, amikor a legendás 
hírű Máthé Klári nénihez, mint koron aluli növendék bekerültem a Bartók 
Konzervatóriumba. A csodálatos művész- és embernél, Sándor Renée-nél 
15 és 18 éves korom között tanultam. Hálával gondolok minden 
tanáromra, mert valamennyiükre jellemző volt a személyes és 
szeretetteljes bánásmód, a zene szenvedélyes szeretete és a zenetanulás 
fontosságának ügye. 
 
 Kodály jelenlétének abban az időben meghatározó szerepe volt a 
zenei nevelésben. A művészeti ágak, vagyis a zene, képzőművészet, tánc, 
dráma, óriási jelentőségű a személyiség fejlesztésében, a léleknevelésben. 
Katartikus élményt tudnak adni! Ebben részesültem én is. 
 
 Érettségi után a zeneakadémián Bächer Mihály osztályába kerültem. 
Személyiségének rendkívüli kisugárzása nemcsak a pódiumon jelent meg, 
akkor, amikor Liszt döbbenetes Haláltáncát, h-moll szonátáját, Beethoven, 
Brahms vagy más szerzők műveit játszotta. Mindig hihetetlenül átjött a 
mű üzenete akkor is, ha az előadás technikailag nem volt egészen steril. Ez 
a hatás az órákon előjátszott részletek tökéletes tartalmi 
megfogalmazásában is megjelent. A nagy mesterek iránt való alázatra 
nevelt bennünket. Nem tűrte a mű szellemétől idegen megközelítést. 
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Szókimondása talán egyesek számára néha kicsit nyersnek is tűnhetett. 
Kétszer egy héten 2-től 8-ig közös óráink voltak, ahol egymást is 
hallgattuk. Bächer fontosnak tartotta, hogy ne csak a hibákat fedezzük fel 
egymás játékában, hanem az erényeket is. Rendkívüli pszichológiai érzéke 
volt. Máig tartó közösséget kovácsolt növendékeiből. Otthona, családjával 
együtt nyitott volt mindenki számára, ahol izgalmas beszélgetések, viták, 
zenehallgatások, sőt gyakran nagy sütés-főzés is zajlott. 
 
 Különleges szerencsének és megtiszteltetésnek vehettük, hogy olyan 
zseniális művészeknek, tanároknak óráit hallgathattuk, sőt játszhattunk is 
nekik, mint Rados Ferenc, Kurtág György, Simon Albert. 
 
 - Úgy tudom, tanultál külföldön is… 
 
 - Diploma után elnyertem a moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium 
ösztöndíját. Hihetetlenül pezsgő zenei és kulturális élet zajlott ott akkor. A 
legnagyobb művészekkel találkoztunk nap mint nap, bejárhattunk 
Rosztropovics, Kogan, Ojsztrah, Merzsanov, Baskirov, Visnyevszkaja és 
mások óráira. Koncertélmények Richterrel és másokkal, nagy 
karmestereket hallhattunk. 
 
 Tanárom M. Fjodorova volt, aki Neuhausnál tanult. Meglepő volt az a 
munkamorál, ami a tanárokat és diákokat egyaránt jellemezte. Nem volt 
meglepő, ha a tanár szibériai koncertkörútja után közvetlenül a 
repülőtérről jött be tanítani, de a növendékek is már reggel 5-kor sorban 
álltak, hogy gyakorló termet kapjanak. 
 
 - Régebben sok koncerted volt, mostanában kevesebbet játszol. 
Hogyan éled ezt meg? 
 
 - A koncertezés és a tanítás is egész embert kíván. Emellett a család, 
háztartás, unokák nagyon sok tennivalót jelentenek. 
 
 A Filharmóniánál több mint 10 évig volt szerződésem, de az első 
nagyobb leépítésnél ez megszűnt. Én később nem tettem lépéseket azért, 
hogy koncerteket kapjak. Ehhez sem energiám, sem kedvem nem volt. Ha 
hívtak valahová, elmentem. Ez a mai napig így van. Sok külföldi 
szereplésem is volt. Itthon a zeneakadémián játszottam Liszt Esz-dúr 
koncertjét, Csajkovszkij b-moll koncertjét, ezen kívül szóló és négykezes 
koncertjeim is voltak. Érdekességként többször játszottunk négykezes és 
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szóló darabokat lányainkkal, közös családi koncerten. Rendszeresen 
tanulok valami új, eddig nem játszott művet és persze a növendékeknek is 
előjátszom. Szívesen játszanék többet is, de igazán örömet okoz az is, ha 
leülhetek gyakorolni! 
 
 - Mióta tanítasz? 
 
 - 25 évesen Moszkvából hazatérve kaptam állást a Zeneakadémián 
zongora kötelező tárgy tanítására. Ez jó gyakorlat volt számomra, mert a 
csaknem kezdőtől a magasabb szintig vegyesen voltak növendékeim. 
Hasznos és érdekes feladatnak éreztem. Következő évben bíztak meg az 
első rendkívüli tehetségű növendékkel és folyamatosan kaptam utána a 
többieket. Ez nagyon megtisztelő volt számomra. Mindig éreztem és most 
is érzem ennek a felelősségét. Ugyanakkor rendkívüli örömöket is okoz. 
Kicsi és nagyobb növendékeink gyakran voltak kint nálunk egy jó 
beszélgetésre, „bulira”, sütés-főzésre. Ez is nagyon szükséges. Manapság 
ritkábban kerül erre sor, de remélem, sűríteni tudjuk majd. 
 
 - Jónak tartod-e, hogy ilyen fiatal korban ennyire professzionális 
munkát vár el az Egyetemi Tagozat az ott tanuló kisgyerekektől. Nem 
esnek-e el olyan gyerekkori élményektől, melyek később hiányozni fognak?  
 
 - Nem érzem, hogy valamiből kimaradnának, sőt több élményt 
kapnak. Egyrészt soha nem éreztem, hogy nekik nyűg a gyakorlás, még ha 
fáradságos is, mert ez a szenvedélyük, ez érdekli őket a legjobban. 
Másrészt ők sem gyakorolnak állandóan, csak fontos, hogy koncentrált 
legyen a gyakorlásuk. Van idejük másra is, játékra, kirándulásra, és szinte 
kivétel nélkül a legjobb tanulók között vannak. Üresjárat azonban nemigen 
van, minden idejüket kihasználják. 
 
 - A mi generációnk nem járt rendkívüli tehetségek iskolájába, mégis 
képeztek kiváló szólistákat. Mi a véleményed erről? Fontos ez a 
megkülönböztetés? 
 
 - Egyáltalán nem. Bárhonnan kikerülhet egy tehetség, akiből 
nagyszerű művész lehet. Kovács Dénes annak idején azért hozta létre ezt 
az iskolát, hogy a legeldugottabb faluból is lehetősége legyen egy 
tehetséges gyereknek olyan közegbe kerülni, ahol a szakma szeme előtt 
van, és több lehetősége van a fejlődésre. De a háború előtt is kerültek be 
az Akadémiára gyerekkorban növendékek, mint például Fischer Annie, 
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Földes Andor, Cziffra György, csak nem nevezték ezt külön osztálynak. 
Azonban nagy húzóereje van annak, hogy tucatnál több gyerek tanul a 
rendkívüli tehetségek osztályában. 
 
 Nagyon fontos kérdés, miként találjuk meg azt a helyes arányt, hogy 
a közönség által mindig nagyon kedvelt „csodagyerekeket” mennyit 
szabad szerepeltetni, mutogatni, versenyekre engedni. Úgy gondolom, a 
túlzásba vitt szereplés visszájára is fordulhat, kiégéshez vezethet, 
akadályozhatja a nyugodt elmélyült tanulási folyamatot. 
 
 Természetesen kell szokni a pódiumot, rutint szerezni. A gyerekek is 
szeretnek pódiumon lenni, de hogy hol a határ, azt fontos szem előtt 
tartani. Nehéz helyzetben vannak a szülők is, hiszen manapság nem lehet 
elég korán kezdeni egy karrier építését. A tanuláshoz drága hangszerek 
kellenek, kották, könyvek stb., a versenyekre kimenni rengetegbe kerül. 
Egy külföldi kurzus horribilis összeg. Léteznek segítő alapítványok, de ott 
is csatolni kell az elért (verseny) eredményeket. Nem könnyű a mai 
helyzet… 
 
 - Tanári hitvallásod? 
 
 - Türelemmel rávezetni a növendéket arra az élményre, amit egy 
zenemű tartalmának helyes megfejtése és annak megélése ad. 
 
 - A vidéken tanító tanárok állandó panasza, hogy növendékeik nem 
elég tehetségesek. Milyen tanácsot adnál nekik? 
 
 - A tehetségnek sok összetevője van. Van aki ügyetlen, van aki nem 
elég érzékeny és sok egyéb. Én elsősorban bizalmat adnék a növendéknek, 
hogy azt érezze, tudom, hogy többre is képes. Türelemmel lennék a 
próbálkozásaiban, és megdicsérném, ha valamit jobban csinált. Az 
ügyetlenségnél megpróbálnám kideríteni, milyen gátlás, görcs okozza a 
nem megfelelő hozzászokásokat. Egy motívum helyes zenei elképzelése 
és annak mozgásban való megvalósítani tudása oldhatja a gátlásokat.  
 
 Az érzékenységet is lehet fejleszteni a fantázia felkeltésével. 
Kapaszkodókat kell találni. Például: milyen természetű zene az, amit a 
növendék legjobban kedvel. Nem túl nehéz feladatot adni, de a darabok 
lehetőleg igazi kis remekművek legyenek! Varró Margit a legendás 
művész-tanár nagyszerű könyvében a Zongoratanítás és zenei nevelésben 
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nagyon sok segítséget nyújt minden téren. Visszatérve az előző 
gondolathoz: a könyvben a technika című fejezetnek mottója „a mozgás 
kifejezés!” Érdemes belegondolni, mennyire igaz ez. 
 
 Szeretném megemlíteni, az a tapasztalatom, hogy a mai gyerekek 
többsége nem szeret énekelni, nem ismeri népdalainkat. Az iskolai 
énekóráknak nagyon fontos szerepe lenne a zenetanulásban. A 
kóruséneklés élmény és közösségformáló erő. A hangszeren való 
hangképzés igényét is befolyásolja az éneklés hiánya. A levegővétel, a 
hangok egymáshoz kötődése a hangképzés ujjvégben való megérzése 
ugyanúgy történik, mint ahogy az énekes a levegővel végigviszi a 
hangokat, a zenei összetartozó motívumokat.  
Sokan mondják, hogy könnyűzenét kéne tanítani az iskolában. Szerintem 
mindenféle zenének helye van az életünkben, de a komolyzene 
emberformáló ereje nem helyettesíthető a könnyűzenével. A mai fiatalok 
is képesek a komoly dolgok befogadására, dacára annak, hogy a világ 
egyre agresszívebb, nem az igazi értéket becsülik csak a gyors sikert.  
 
 - Gyakran kérdezik azt, hogy kell-e nekünk ennyi hivatásos muzsikus? 
Állandóan halljuk hogy nem kell ennyi zenész. Mi a véleményed arról, 
hogy Budapesten és közvetlen környékén csaknem 10 zeneművészeti 
szakközépiskola működik? 
 
 - Lehet, hogy ez sok, és a színvonalra nagyon kell ügyelni, de minél 
szélesebb rétegnek kell megadni a lehetőséget a tanulásra. Ahhoz, hogy 
valaki nagyszerű művésszé váljék, kiváló tanárok is kellenek. Hogy a profi 
muzsikusok kiválasztódhassanak, egy széles bázisú kezdő alap- és 
középfoknak kell lennie. Másrészt nem csak profi muzsikusokra van 
szükség, hanem zeneszerető közönségre is. Jó ha sokan kaphatnak 
magasabb zenei képzést is. 
 
 - A Zeneakadémián nagyok sok a külföldi, japán, kínai, koreai 
növendék. Másképpen kell tanítani őket? 
 
 - Ők Lisztet, Bartókot, Kodályt és Magyarországot, a magyar 
zeneoktatást nagyon tisztelik. Nagy várakozással jönnek ide tanulni, és 
rájuk is hatnak a másfajta hatások, szokások és természetesen a másfajta 
tanítás elvárásainak sajátosságait igyekeznek megérteni és beépíteni a 
tudásukba. Úgy gondolom, hogy a mi korunknak is feladata, hogy a 
magyar zeneoktatásra, muzsikusainkra a 21. században is ugyan úgy 

 388 



felnézzenek majd, mint ők elődeinkre és képesek legyünk olyan örökséget 
átadni a mai fiataloknak, mint amit mi kaptunk tanárainktól. Ahogy 
Kodály Zoltán mondta: „A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök 
kultúrája egy-kettő elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg 
nem szerzi magának.” 
 

- Köszönöm a beszélgetést. 
 

Ábrahám Mariann 
 
 

 
 
 
Parlando, 2009/5, 2-6 p. 
 
 

„AHOL A KINCSED, OTT A SZÍVED IS” 
 

 
Beszélgetés Bokor Györggyel, 

a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola új igazgatójával 
 

- A PARLANDO Zenepedagógiai folyóirat olvasói érdeklődéssel 
néznek az Ön tevékenysége elé. Tisztelettel kérem Önt, hogy hivatalba 
lépésének kezdetén ossza meg velünk azokat a vezérgondolatokat, melyek 
igazgatói működésének alapelvei. 

 
– Mindig lennie kell egy alapgondolatnak, ami mentén, ami köré a 

feladatainkat szervezzük. Véleményem szerint egy pedagógiai 
intézményben mindennek a tanítást kell szolgálni.  Amikor arra 
gondoltam, mit tudnék én – aki nem itt voltam diák – e cél elérése 
érdekében nyújtani, mit várhatnak tőlem egy 170 éves hagyományokkal 
rendelkező intézmény új igazgatójaként, úgy éreztem, hogy egy számomra 
rendkívül fontos gondolatot meg kell osztanom mindazokkal, akikkel 
együtt kívánok dolgozni. Ez legyen egy iránymutatás, melyre akár 
ciklusokon átívelő, hosszabbtávú politikát is rá lehet építeni.  
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Ez egy idézet, mely a következőképpen hangzik:  
„Ahol a kincsed, ott a szíved is” (Máté evangéliuma* 6,21).  
Ez a gondolat – bár nem szorul magyarázatra – számomra azt jelenti, hogy 
az ember tegyen meg mindent az értékek megóvása, továbbfejlesztése és a 
hagyományok megőrzése érdekében. E cél eléréséhez mindenekelőtt az 
egyén és közösség együtt munkálkodását tartom lényegbevágóan 
fontosnak. 

 
– Ugyanezzel a mentalitással végezte igazgatói munkáját korábban 

is? 
– Igen, de ott a szentendrei zeneiskolában nyilván mások voltak a 

szerepek. Sőt, amikor Vácott a szakiskolában egy évig megbízott igazgató 
voltam, hasonló elvet próbáltam követni. Közel 30 évet tanítottam 
zeneiskolában illetve zeneiskolai területen, ebből hét évet párhuzamosan 
zeneiskolában és szakközépiskolában is. E területen van a legszélesebb 
tapasztalatom, lévén, hogy a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák 
Szövetségének az elnökségi tagjaként is működtem. E tapasztalataimat 
maximálisan szeretném most felhasználni, vagyis hogy mi az, amit mi 
segítségként tudunk nyújtani az alapfokú tanároknak. 20-30 évvel ezelőtt 
természetes volt a kapcsolódás a szaktanácsadói rendszer működése, a 
továbbképzések, szakfelügyelet miatt. Ez a rendszer, mint tudjuk most 
teljesen szétesett. Jelenleg éppen konkrét pályázatokra készülünk, hogy 
megtaláljuk a kapcsolatok szorosabbá tételéhez a forrásokat és a 
szervezettségét. Tehát a cél kettős: az első a Konzi alapfok felé fordulása, 
tőlük viszont szeretnénk mi információkat gyűjteni, hogy megtudjuk azt is, 
ők mit szeretnének. Október 21-én tesszük meg az első lépést, amikorra 
„Solfeggio” címmel meghirdettünk egy összejövetelt. Ez alkalommal a mi 
tanáraink, Igó Lenke, Szabó Tibor, Timkó Gábor kívánnak előadást és 
részletes megbeszélést tartani. A kapcsolatfelvételben ez egy kiindulási 
pont, ugródeszka. 

 
– Milyen új tervei vannak a szakiskola irányításával kapcsolatban? 
 
– A vezetői tennivaló nem egyszemélyes feladat. Én egy négy 

tagból álló vezetőséget szeretnék szorosan együttműködtetni, bár a végső 
felelősség, döntés természetesen az enyém kell, hogy legyen. E 
vezetőséggel, Eckhardt Gábor igazgatóhelyettes művészeti vezetővel, a 

                                                 
* A Magyar Katolikus Püspöki Kar megbízásából a Szent István Társulat adta ki 1973-ban az új 
fordítású Bibliát,  amelyből az idézett vers dr. Kosztolányi István munkája  a latin Vulgata (Szent 
Jeromos) alapján. (Bokor György közlése.) 
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közismereti igazgatóhelyettessel, a gazdasági vezetővel, valamint a 
munkaközösségek, tanszakok vezetőivel a jövőben nagyon szoros szakmai 
kapcsolatot tartva, gyakori konzultációt szeretnék folyamatosan 
fenntartani. 

 
Szeretnénk megvalósítani azt, hogy sok szempontból műhellyé 

váljon a Konzi minden kisebb munkaközössége.  Csak azután tudjuk 
összefogni a nagy egészet, ha ezek a műhelymunkák lépésenként 
elindulnak, megerősödnek. Nagy létszámot egyszerre gyúrni és alakítani 
sokkal nehezebb és kevésbé eredményes.  Sokszor csak finomítani kell, 
ami már megvolt, de nem elég hatékonyan működött. Az akadályokat kell 
elhárítani. Célunk, hogy a Konzi működése stabil, de rugalmas legyen. 

 
Az év indítása során mind a szakmai, mind a közismereti 

munkaközösségekkel sokféle programot megbeszéltünk. Azokat a 
pedagógiai alapelveket is, amelyek mentén a munkámat szeretném itt 
elkezdeni. Külön összeült a tantárgyi területek minden kisebb 
munkacsoportja. Én úgy érzékelem, hogy a jelenlegi közismereti gárda 
igen jelentős része is partner lesz elképzeléseim megvalósításában. 
Igyekszünk úgy alakítani mindenki munkáját, hogy a párhuzamosságokat 
lehetőleg kiiktassunk a munkából. A feladatköröket elosztottuk, ily módon 
kell, hogy maradjon energia arra, hogy minden növendék egyéni 
problémájával külön-külön is tudjunk foglalkozni. 

 
A közismereti osztályfőnökök munkáját össze szeretnénk 

kapcsolni egyfajta mentor szerepet betöltő „zenei osztályfőnök” 
munkájával, vagyis annak a hallatlan tapasztalatmennyiségnek a 
feltárásával, amellyel egy zenetanár másfajta, egyéni motiváltság alapján, 
szoros emberi kapcsolatban ismerheti meg növendékét. 

 
A diák-mentor, vagy kortárs segítők szerepe is fontos lesz. Akik 

képesek lelki és intellektuális értelemben segíteni – ha szükséges, most 
belépő növendékeinknek, vagy azoknak, akik problémákkal küszködnek – 
sokat tehetnek a közösség építéséért. Ezáltal a szellemi erőforrásaink 
többszöröződhetnek meg. 

 
Több oldalról keressük az utakat, de mindezt folyamatosan 

alakítjuk. Hozzátenném azonban: vannak dolgok, amiket formálisan meg 
lehet tenni, és vannak dolgok, amiket nem szabad formálisan megtenni. 
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Szándékaink a közösség összetartozását és az egymás iránti 
felelősségtudatot hivatottak megnövelni. 

 
Most, a tanév kezdetén csak irányt mutató kis táblákat tudunk 

elhelyezni. Ha a céljainkat diákokkal, szülőkkel, kollégákkal 
megbeszéltük, letisztáztuk, a szavak ideje lejárt, el kell indulnunk a 
megvalósítás felé. 

 
Úgy gondolom, hogy az egyén és a közösség együtt növekedése, 

gyarapodása szorosan összetartozik és egymás nélkül elképzelhetetlen. Ha 
egy intézmény csak egyéniségekből áll, olyan társasággá válik, ahol sokan 
vannak együtt, de akadályozott lehet az együttműködés. De a közösséggé 
válás meghatványozza az erőinket, akár a diákokra, akár a tanárokra 
gondolok. Ha például teret adunk annak, hogy a diákok saját ötleteiket is 
hozzátegyék célkitűzéseinkhez, ne csak a szakmai és egyéni fejlődésükhöz 
tartozó feladatokban mondhassák el véleményüket, a közösséggel 
kapcsolatban még a legproblematikusabb eseteket is megbeszélhessék 
velünk, jobban magukénak érzik majd az intézetet, a benne rejlő 
lehetőségeket, feladatokat. Velük együtt építjük a közösséget.  Ebben a 
teljes intézményi munkaközösségnek a példamutatása rendkívül fontos. 

 
A közösségépítés és a közösségi élmény felé mutató fantasztikus 

pillanat volt számomra, amikor most, az évnyitó ünnepségen, a 
Zeneakadémia Kistermében a mintegy 400 főnyi diáksereg fegyelmezetten 
felállt és négy szólamban énekelte el a Himnusz-t, majd a Szózatot. Az 
ilyen pillanatoknak is rendkívül erős közösségformáló ereje van. 

 
– Rendkívül heterogén az ide járó növendékek előélete. 
 
– Valóban, ebbe az iskolába a növendékek a legkülönbözőbb 

tehetséggel, előképzettséggel, és kulturális, családi, szociális környezetből 
érkeznek. De mindegyikük megáldva tehetséggel. Mindegyiknek más 
erénye, más hiányossága lehet. Mi, az általunk leghelyesebbnek tartott út 
felé próbáljuk irányítani őket. Ez természetesen sokkal több időt, energiát 
és – nem divatos ma kimondani ezt a szót – szeretetet is kíván, s 
mindenekelőtt elsősorban felelősséget. Mekkora büszkesége pl. egy 
zeneiskolai tanárnak, ha növendéke a rendkívüli tehetségek osztályába 
bekerül a Zeneakadémiára! De ő is ide jár majd közismeretre! Ezek a 
gyerekek sokkal hamarabb kerülnek nagyobb megterhelés alá. Óriási a 
felelősség, még inkább oda kell figyelnünk lelki, intellektuális, fizikai 

 392 



fejlődésükre. De sorolhatnék számos más példát, mely a Bartók 
Konzervatóriumot jellemzi. 

 
– Kik voltak az Ön pedagógus példaképei? 
 
– Hálát adok a Teremtőnek azért, hogy sok olyan tanárom volt, 

akik példájukkal életre szóló útmutatást adtak. 
 
A hetvenes években az egyik legfontosabb példaképem volt a 

szentendrei zeneiskolában tanító Papp Tibor tanár úr. Ő tulajdonképpen 
egy pedagógus polihisztor volt. Sokunkat tanította, sokféle hangszerre. 
Odaadása, ügyszeretete, tanítványai iránt megnyilvánuló szeretete, 
felelősségtudata, az, ahogy munkáját végezte, máig fontos példa 
számomra. Tanítványai közül sok neves muzsikus került ki – 
Zeneakadémiai tanár is. Meghatározó volt tanulmányaim során az a 
néhány év, amit az István Gimnázium Zenekarában tölthettem, ill. 
Vizsolyi Lívia fagott művésztől tanulhattam, aki aztán Győrben is tanárom 
volt.  

 
A konzit Győrben végeztem. Itt is sok kiváló tanáregyéniség 

tanított bennünket. De meghatározó volt számomra néhány gimnáziumi 
tanárom is. Örömmel gondolok vissza a Ferences Gimnáziumban tanító 
legendás hírű szerzetes, Ányos atyára. Ő magyart tanított nekünk, mind a 
magyar, mind a világirodalomból, s a kortárs költészetet ugyanolyan 
odaadással adta a kezünkbe, mint a klasszikusokat. De ő tanította a 
politechnikának nevezett tárgyat is. Megtanította nekünk – és ezt az 
irodalommal is mindig összekapcsolta – az anyag, a kétkezi munka 
tiszteletét, s hogy ezt hogyan tudjuk a szellemi értékekkel összekötni. 

 
Ugyancsak nagy példakép volt számomra magas szintű tudásával a 

bencéseknél tanító Jáki Teodóz atya, aki következetességgel, komoly 
elvárásokkal és szigorral vezetett bennünket. Felejthetetlen élményem, 
amikor egy énekóra keretében a Kékszakállú herceg váráról tartott 
magyarázatot.   Elméleti, formatani, zenetörténeti, esztétikai elemzéseket 
hallhattunk tőle. Ennek már több mint 30 éve és mégis mély nyomot 
hagyó, élő élmény. A pedagógus példák közül most csak hármat ragadtam 
ki, de nagyon sokat kellene felsorolnom, egészen a zeneakadémiai 
tanulmányaim végéig. 
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– Életfilozófiája?  
 
– Egy belső kérdésre és az elmúlt évek szerteágazó 

problematikájára, útkeresésére adott választ Marcus Aurelius római 
császár gondolata, ami így szól, hogy „egyenesnek kell lenni, nem pedig 
kiegyengetettnek.” Lefordítva ez a gondolat számomra azt jelenti, hogy 
nem lehet olyan kérdés házon belül, vagy a fenntartóval való 
együttműködés során, amire ne tudnánk egyenes és világos válaszokat 
adni. Törekszem arra, hogy a válasz mindig egyszerű, egyértelmű és 
világos legyen. (Bár néha a kelleténél talán hosszabban fejtem ki…) Az is 
egyenes válasz, hogy a válaszadás nem időszerű, vagy nem tud, nem akar 
az ember választ adni. Saját gyermekeinknek is azt tanítjuk, hogy 
legyenek őszinték, mondjanak igazat. Jó lenne, ha mi felnőttek sem 
nevelnénk ezt ki egymásból. Ha valaki ezt a gondolatot sajátjának érzi, 
attól még csetlő-botló, gyarló ember marad, de egy olyan útra irányíthatja 
magát, ami az emberi kapcsolatokat világossá, egyértelművé és főleg 
őszintévé teszi. Ez nagyon hiányzik a mai világból. Nekünk világos példát 
kell mutatnunk, és akarva-nem akarva példát is mutatunk. A felnövekvő 
ifjúság hallatlanul érzékeny mind a jó, mind a rossz példára. Nekik mind 
szakmailag mind emberileg büszkének kell lenniük tanáraikra, és erre az 
iskolára is! Ezért sokat kell és lehet is tenni. 

 
– Az Ön véleménye szerint hogyan érhető el az a pillanat, amikor 

egy tanár jó szándéka átfordulhat eredménybe; spirituális tanári 
képességgel, intellektuális ráhatással, vagy egyszerűen meg kell várni, 
hogy megérlelődjön valami, vagy netán külső, kényszerítő ráhatás 
szükséges? Természetesen lehetne még sorolni egyéb szempontokat is. 

 
– Az anyag sulykolását, a teljesítményelvűséget nem tudom 

elfogadni. Ha ez túlságosan dominánssá válik, akkor a nevelés nem 
eredményes. Természetesen ez nem jelenti az ellenkezőjét sem, mert 
következetesség és tanári szigor nélkül nem lehet eredményt elérni. 
Valamennyi szempont fontos, és a helyes arányt kell megtalálni. Ez 
azonban tanulónként és tanáronként változó. Schumann nyomán Kodály 
idézte a Bicinia Hungarica előszavában négy alapvetően fontos tényező 
egységét. A „kiművelt kéz, kiművelt hallás, kiművelt szív, kiművelt 
értelem” együtt kell, hogy működjenek. A spirituális tanári képesség, 
vagyis a karizmatikus tanáregyéniség (amire természetesen születni is 
kell) fontos, hogy meglegyen. Csak az intellektuális ráhatásra hagyatkozva 
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szárazzá válhat az anyag. Ugyanakkor ahhoz, hogy megérlelődjön valami, 
ma túl soká várni nincs idő! 

 
– Ez alatt mit érthetünk? 
 
– Ez az iskola kitágította már korábban hat évre a bizonyítás 

lehetőségét. Van egy előképzőnk (7-8. évfolyam), mely fokozatosabb, 
mintegy szárnypróbálgató a szokásos középiskolai tanulmányok előtt. A 
szakképzés átalakulása pedig megerősítette azt a korábbi gyakorlatot, 
hogy aki számára fontos, az ötödik évben is tovább tanulhasson (13. 
évfolyam). Tehát van lehetőség a kifutásra. Ennél több már nem lehet, 
mert többet a gyakorlat sem enged meg. 

 
– Sajnos nagyon sokszor egy növendék szorgalma, a saját önépítő 

képessége kevés, és nincs hozzá ereje, hogy magából kihozza az 
adottságainak megfelelő minőséget. Régóta foglalkoztat annak kérdése, 
hogy miért nincs a szakiskolának egy olyan partner gimnáziuma, 
amelyikben a zenei pályára nem való, de értékes képességekkel rendelkező 
növendék tovább tanulhatna, egyetemre felkészülhetne. A mi 
gimnáziumunk nem ad elég magas pontszámú közismereti érettségit. 

 
– Valóban, a szülők felé mi felelősséget vállalunk. Ugyanakkor 

annyira speciális a képzésünk rendszere és belső tartalma, hogy nagyon 
nehéz pályát módosítani. Ezt a lehetőséget jó lenne megteremteni. De a 
jogszabályok elég szigorú korlátokat állítanak fel. A jogalkotó szándéka 
minden bizonnyal az volt, hogy az a fiatal, aki az élete egyik 
legérzékenyebb időszakában a szakközépiskolába belép, annak ne 
engedjük el a kezét, ne hagyjuk elkallódni. Ilyen értelemben helyes a 
tankötelezettség kiterjesztése 18 éves korig. Véleményem szerint meg 
lehet oldani ezt a problémát, ha az első, de legkésőbb a második év végén 
megosztjuk véleményünket a szülőkkel és a növendékkel is.  Ha 
megbizonyosodunk felőle, értésükre adjuk azt, hogy a növendék zenei 
tanulmányának nincs jövője. Helyezze át arra a hangsúlyt, amitől az élete 
boldog, pályája eredményes lesz.  A pedagógiai programunkkal ilyen 
szempontból is foglalkoznunk kell, mint olyan belső szabályzattal, ami 
ezekre a kérdésekre is kiterjed. A megindult műhelymunka során és a 
nevelőtestülettel együtt is keressük a helyes megoldást. 
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– Milyen új arculatot szeretne kölcsönözni a Bartók Konzinak? 
 
– Mélyebben ismerkedve a Bartók Szakközépiskola belső életével 

arra a felismerésre jutottam, hogy ez az intézmény a külvilág számára nem 
mutatja be értékeit kellőképpen. Úgy gondolom, hogy itt fantasztikus 
zenei tudás, gazdagság gyűlt össze, és nagyon fontos hogy a külvilág ezt 
megismerje. Ez korszerűbb marketing kérdése is. Technikai 
megvalósítása, a weboldal bővítése, interaktívvá és jobban informálóvá 
tétele a közeljövőben megvalósul. Itt bemutatjuk az iskola 
minőségpolitikáját, céljainkat, belső rendünket is. Azt mondják, ma 
versenyhelyzet van a szakiskolák között. A tanulók számát, a felvételit 
tekintve bizonyára. De úgy gondolom, hogy elsősorban együttműködnünk 
kell egymással, nem versenyezni! Az együttműködés nem feltétlenül egy 
üzleti jellegű kartellt jelent. A Bartók szempontjából a többi 
szakközépiskolával végképp semmi értelme sincs versenyezni. Nekünk 
meg kell mutatni, miben vagyunk jók, mit tudunk ehhez még hozzátenni, a 
mi elképzeléseink között hogyan fejlődhet, bontakoztathatja ki tehetségét 
az ide felvételiző növendék. Ha most nem az alapfok, hanem a felsőfok 
felé értékelem a Bartók helyzetét, adatok formájában elmondhatjuk a 
következőket: az idén a Bartók Konzervatóriumból 29 tanulót vettek fel a 
Zeneakadémia első évfolyamába. A következő Konzervatóriumból 7, az 
ezután következőből 3 került csak be. Ezeknek a számoknak az együttese 
tud irányokat megmutatni. A Bartók Konzervatórium a Zeneakadémia 
előiskolája; az összefüggésekből és a helyzetből adódóan mindig is így 
volt és így is lesz. De ennek meggyőzően kell így lenni. A felvételi 
előkészítése során, személyes kapcsolatokban, egyéni utakon sok minden 
történik. De bármennyire is értékesek ezek a személyes kapcsolatok, az 
intézménynek össze kell ezt fogni, hogy ez a magas minőség intézményi 
szinten is megjelenhessen. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Gyakorló Iskolája címet viselni nemcsak megtiszteltetés, de nagyfokú 
felelősség is. Ezért számomra alapkérdés a lehető legszorosabb és legjobb 
együttműködés az iskolánkat fenntartó egyetemmel. Dr. Batta András 
rektor úrral együtt azon dolgozunk, hogy a közép és felsőfok 
együttműködése, egymásra épülése gördülékennyé, természetessé és 
eredményessé váljon. Sokféle, anyagi, szakmai és más természetű 
akadályt kell még elhárítanunk, de meggyőződésem, hogy együtt sikerülni 
fog! 
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– Az Ön véleménye szerint mekkora szerep jusson a középfokú 
oktatásban a kortárs zenének? 

 
– Egyértelműen nagy. Számos kiváló művésze van az iskolának, 

akik gyakorló, kortárs darabokat bemutató, kortársszerzőket inspiráló 
művészek. Magam is szívügyemnek tekintem a kortárs, illetve XX. 
századi magyar szerzők műveinek bemutatását, műsoron tartását. Ez 
részben szemléletbeli kérdés is. Megállok-e művészként a XIX. század 
végénél, vagy van-e bennem kísérletező kedv, hogy felfedezzem a velünk 
együtt élő szerzők műveit is. Iskolánknak kiváló zeneszerző tanárai 
vannak, műveik a hazai koncertpódiumok repertoárjában jelen vannak. 

 
– De lennie kellene egy fórumnak, ahol elhangozhatnak ilyen 

művek! 
 
– Ezek is azoknak a belső műhelymunkáknak a körébe tartoznak, 

amikről beszéltem. Lehetőségeinkhez mérten keressük ezeknek a 
fórumoknak a lehetőségét. De látok egy nagyon komoly kihívást – hogy 
ne a veszély szót használjam – zenetanításunk előtt. 

 
Sokan úgy vélik, hogy nem fontos, idejét múlt alapfokon a 

szolfézs, zeneelmélet nálunk megszokott intenzitású tanítása. Többen 
gondolják úgy, hogy az iskolai oktatásba be kellene hozni széles körben a 
mai populáris zenei irányzatok tanítását. E kérdésben én Szabó Dénes 
Kossuth-díjas karnaggyal értek egyet: azt, ami rossz, nem kell 
megtanítani. Ilyen módon a zene sem választható szét „szolfézsra” és 
„zenére”, vagy „komoly” és „könnyű” zenére. Értéket kell közvetítenünk, 
s ennek lehet sokféle módja, útja. De a zenei mesterséget is meg kell 
tanulni. Ennek része az elméleti tudás. Ehhez kaptunk a világon 
egyedülálló, és mára már minden zugában ismert, sőt elismert eszközt 
Kodály Zoltántól. Itthon – tisztelet az egyre kevesebb kivételnek – viták 
kereszttüzébe kerül, s mintha kezdenék sokan elfeledni. Eközben az egész 
világon újra felfedezik és kezdik „saját módszerként” kitalálni azonos, 
vagy nagyon hasonló megoldásokkal. 

 
Köztudott, hogy elindult a Zeneakadémián a Kodály-pedagógai 

képzés, külön szakként.  Gondoljunk bele abba, hogy a Kodály Intézeten 
keresztül mi mindent nyújtottunk mi a világ zenepedagógiájának! A tokiói 
Zeneakadémia számára például a világ legtermészetesebb dolga, hogy 
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Magyarországot zenei téren összekapcsolja Kodály tanításával, és hozzánk 
jönnek most is, ha ezen a területen tájékozódni, tanulni kívánnak. 

 
– Szerintem alapfokon, amatőrök számára az lenne a megoldás, 

ahogy Varró Margit tanított: ha valamivel hosszabb hangszeres órák 
lennének, amiben helyet kaphatna az elmélyedtebb elméleti magyarázat is. 
Erről év végén számot is lehetne adni egy kis darab elemzése révén. 

 
– Tökéletesen egyetértek ezzel. Varró Margit, vagy Kovács Sándor 

örökségének ismeretére élő módon mekkora szükség van! Hányan ismerik 
ezeket a neveket? Személyes tapasztalatom, hogy ezekről a kiváló 
szakmunkákról nagyon keveset tudnak a zeneiskolai tanárok körében. Ma 
már az Interneten is megkereshetők az e témákkal kapcsolatos előadások. 
Vajon megteszi-e valaki, hogy utánanéz? Én a PARLANDO-nak rendszeres 
olvasója vagyok, a régebbi számokat is tanulmányozom. Nagyon jó, hogy 
a szerkesztőség hozzáférhetővé tette az Interneten a korábbi lapszámokat. 
Sajnos kevesen foglalkoznak ezekkel. A közelmúltban például elővettem 
az Internetről az első számot, amiben az általános iskola épületében 
megszervezett zenetanításról volt szó. Mellbevágó még mindig ez a cikk 
és nagyon tanulságos. Fontos szakmai fórumnak tartom a PARLANDO-t, 
ez az egyetlen korrekt és színvonalas lap ma Magyarországon, ami 
zenepedagógiával kapcsolatos színvonalas szakmai írásokat, példákat, 
elemzéseket tartalmaz.  Ez komoly érték, és jó lenne, ha a fiatalabb 
generáció is jobban magáénak érezné és folytatná a lappal kapcsolatos 
tevékenységet. 

 
– Ön szerint a Bartók Szakközépiskolában jól működően 

összehangolható-e a hangszeres képzés, az elméleti oktatás, az iskolai 
szereplések és a közismereti oktatás? 

 
– Egyértelműen látszik, hogy a tanulói terhelés megvizsgálása és 

az iskolai feladatok beoszthatóságának optimális megteremtése 
halaszthatatlanul fontos. Ugyanígy a zenei és közismereti tanulmányok 
eredményes összekapcsolása is kérdéseket vet fel. Úgy gondolom, hogy 
kitűzött céljainkhoz meg kell keressük a megfelelően értő és segítő 
tanárokat, a korszerű tárgyi eszközöket, a megfelelő színvonalú 
környezetet is. De növendékeinknek is fegyelmezettebbé összeszedettebbé 
kell válniuk ahhoz, hogy együtt eredményesek legyünk. 
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– „A felületesség és hatásvadászat korunk betegsége” – 
olvashatjuk a most megjelent MUZSIKA „Szóló vagy zenekar”című 
cikkében. „Világválság ez”, mennyire kell szolgai módon tudomásul 
venni? A zenei színvonal megy lefelé. Ma már a Szigetfesztivál az image! 

 
– Igen, százezrek elmennek oda, de mások, milliók nem! Én 

minden idegszálammal tiltakozom az ellen, hogy igénytelenségre, vagy 
szakbarbárság művelésére tudatosan neveljük gyermekeinket. Az igazán 
értékes zene olyan mély élményt ad – akár szakember valaki, akár 
zeneszerető, befogadó –, hogy azt csak egyfajta kegyelmi állapothoz 
tudom hasonlítani. 

 
– Furcsa érzésem van – nem lehetséges, hogy a fiatalok saját 

zenéjükön keresztül pontosan ezt a fajta „kegyelmi állapotot” keresik ott? 
 
– De igen! Azt szeretném elérni, hogy legyünk mi is egy „sziget” 

de „fesztivál nélkül”! 
 

– Köszönöm a beszélgetést. 
 

 
 

Ábrahám Mariann 
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Parlando, 2009/5, 11-12 p. 

 
EU ZONGORAVERSENY - EPTA KONFERENCIA 

PRÁGÁBAN 
 

2009. június 24-29 között a Cseh EPTA szervezésében Prágában 
jött létre első esetben az a zongoraverseny, mely az Europai Unio 
támogatását élvezte. A rendezvény egyik záró hangversenye Prága 
óvárosának szívében, a Kulturális Minisztérium által rendelkezésre 
bocsájtott gyönyörűen felújított Nostic palota hangversenytermében volt, a 
másik, a zenekari döntő pedig Ostravában. Ebben a városban született 
Janacek. A város komoly támogatást nyújtott azáltal, hogy a Janacek nevét 
viselő, a zongoraversenyek kíséretéhez zenekar részvételét szponzorálta. 
A rendkívüli rendezvény főszervezője Radoslav Kvapil zongoraművész, 
a cseh EPTA elnöke volt. Tőle sikerült a versennyel és a 31. EPTA 
Konferenciával (VI.29.-VII.1.) kapcsolatban néhány információt 
megtudnunk. 
 

Radoslav Kvapil: rendkívül nagydolognak tartom, hogy a versenyt 
az Európai Unió támogatta. Így megszületett ez a különlegesnek 
nevezhető verseny, mely a cseh kormány hivatalos logójának égisze alatt, 
a továbbiakban is az EU Zongoraverseny nevet viseli. Az Európai Unió 
cseh elnöksége kiemelkedőnek tartotta a verseny létrehozását. 26 EU 
tagország kapott felszólítást a részvételre, és 24-en éltek is vele. Úgy 
döntöttünk, hogy minden ország csak egy résztvevőt küldhet a versenyre, 
ezáltal reméltük a verseny színvonalának biztosítását. A résztvevőnek 
azonban feladata volt, hogy programjában nemzetének egy kortárs 
szerzőjével megismertesse a hallgatóságot. Így számunkra sokszor 
ismeretlen szerzőktől hangzottak el művek. 
 

Ábrahám Mariann: Egyébként milyen megkötöttsége volt a 
műsorválasztásnak? 
 

R.K.: Szándékom az volt, hogy 60 perc keretében teljesen 
szabadon azt játsszon mindenki, amit akar. Természetesen választási 
lehetőségként megadtunk több mint 20 zongoraversenyt, de abból is 
szabadon választhatott a versenyző. 
 

Magyarországot Lajkó István, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem doktorandus hallgatója, a legutóbbi budapesti Nemzetközi Liszt 
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Verseny III. díjazottja képviselte és a döntőben Ligeti etűdjeiből játszott – 
egészen kiválóan. Ezzel óriási sikert aratott!* 
 

A cseh rádiót is érdekelte a verseny, csináltak néhány felvételt. A 
cseh kormány Kulturális Minisztériuma a rendezvényt bevette az ország 
kulturális programjai közé. A Külügyminisztérium, Prága Önkormányzata 
is támogatását nyújtotta. Felkértük az EU országok Prágában székelő 
nagykövetségeit is, járuljanak hozzá a verseny létrejöttéhez. Valamennyi 
EU országnak van Prágában nagykövetsége. Ezek nagy része, mintegy 
fele támogatást nyújtott országuk kandidátusának elszállásolásában és 
hozzájárult tartózkodási költségeik csökkentéséhez is. Hivatalosan is 
rögzítettük, hogy ezt a versenyt minden második évben megrendezzük 
majd. Az ostravai Janacek zenekar - amely Theodore Kuchar vezető 
karnagy úr vezetésével a döntő zenekari részét dirigálta, a jövőben is 
vállalta közreműködését. 
 

Á.M.: Mikor kezdték szervezni a versenyt? 
 

R.K.: Körülbelül egy évvel korábban. Ennyi időre feltétlenül 
szüksége van egy ilyen szerteágazó projekt megszervezésének. Erkölcsileg 
rendkívül fontos volt az EPTA szerepe, mert egy-egy ország EPTA elnöke 
választotta ki és szervezte meg azt, hogy kivel képviseltesse országát a 
versenyen. Egy magas hangszeres-zenei szinten lévő fiatal muzsikus 
időbeosztása meglehetősen zsúfolt, így több alkalommal különösen nehéz 
volt az adott időponthoz alkalmazkodva versenyképes fiatalt találni. 
 

Á.M.: Hogyan sikerült a négy nyertes díjazására forrást találni? 
 

R.K.: Ez nagyon nehéz feladat volt, mert a szponzorok ma már 
nem olyan bőkezűek, mint korábban. A fő díjak mellett különdíjak voltak 
még, J. Suk, A. Dvorak műveinek legjobb előadója számára. Ezt a díjat a 
Suk és Dvorak Alapítványoktól kaptuk, ámbár ezek csak szimbolikus 
támogatásnak nevezhetők. Támogatást adott Malcolm Troup az EPTA 
minisztertanácsának elnöke, a jelenlegi verseny zsűrijének elnöke is. Az Ő 
támogatását az a versenyző nyerte el, aki a nácik által meggyilkolt cseh 
Terezin komponista Gideon Klein Szonátáját játszotta. A művet előadhatja 
majd rangos keretek között novemberben Londonban. 
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Á.M.: Miért nem volt különdíj Janacek művek előadására is? 
 

R.K.: Erre nem kaptunk külön támogatást, mert a Janacek 
Filharmonikus Zenekar nevével már képviselte a szerzőt, és egyébként is 
ismertebbek a művei. Dvorák zongoradarabjait nemigen játsszák. Most 
felszínre került néhány értékes zongoramű. 
 

Á.M.: Elmondhatjuk, hogy Ön az alapítója ennek a versenynek… 
 

R.K.: A Cseh Köztársaság logója alatt jött létre a verseny. 2011-
ben Ostravában lesz egy fesztivál és ehhez tudnánk majd kapcsolódni. Ez 
azt jelenti, hogy egy koncertsorozat része lenne a verseny, ahol Európa 
legjobb fiatal zongoristái gyűlnének össze, ismét 60 perces programmal. 
Ez négy nap alatt lezajlik, reményeink szerint várható lenne közönség is 
erre az eseményre. 
 

Á.M.: 2011-ben lesz Liszt születésének 200 éves évfordulója. Önök 
nem kívánnak beletenni a programba Liszt művet is? 
 

R.K.: Úgy gondolom, Liszt olyan nagyságrendet képvisel, hogy 
nem szorul egy ilyen jellegű versenyen reklámozásra. Inkább kevésbé 
ismert szerzőket és műveiket szeretnénk felszínre hozni. De természetesen 
a szabad programválasztás lehetővé teszi Liszt művek előadását is. 
 

Á.M.: Kérem, mondjon néhány szót arról, hogyan ítéli meg azt, 
hogy az EPTA éves konferenciája és a verseny egyszerre zajlott? 
 

R.K.: Sajnos, az ötlet nem igazán vált be. Mi először csak a 
versenyre gondoltunk, mégpedig oly módon, hogy a verseny nyertesei 
nyitják majd meg a konferenciát. Az ostravai zenekar elfoglaltsága 
azonban behatárolta a lehetőségeket és kompromisszumot kellett kötnünk. 
A zenekari döntő később volt, mint a konferencia megnyitása. A másik 
választás az lett volna, hogy a versenyt lemondjuk. De akkor már a 
szervezés közepén tartottunk! Ez nagyon felborította az eredeti tervet, 
mert a zenekari döntő miatt el kellett utaznunk, és a konferencia első 
napjának programja nélkülem kissé gazdátlanul maradt. Levonva a 
konzekvenciát, a jövőben ezt másként kell szervezni. Szerencse, hogy az 
EPTA évenkénti találkozóját minden évben másik ország rendezi - 2010-
ben például Szlovéniában lesz. (Időpontja október 27.-30., a helyszín: 
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Ljubljana, témája elsősorban Chopin; művei, személye, lengyel 
vonatkozásai.) 

A kezdés szervezésének kisebb zökkenőjétől eltekintve azonban az 
EPTA 31. konferenciája tematikájában nagyon sokoldalú és sikeres volt! 
 

Á.M.: Valamennyi résztvevő nevében gratulálni szeretnénk ehhez 
az egyedülálló vállalkozáshoz, rendezvénysorozathoz. A verseny 
továbbélésének sikerét a magam és valamennyiünk nevében szívből 
kívánjuk. Az élmény különleges lehetőséget biztosított: betekintést adott a 
résztvevő egy-egy versenyző műsorválasztásán keresztül több mint 20 
ország zenei érdeklődési körébe és színvonalának, zenei minőségének 
összevetésébe is. 
 
Köszönöm a beszélgetést. 
 

Ábrahám Mariann 
az EPTA Hungary-elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Lajkó István  „felejthetetlen Ligeti Etűdjeit” a PIANO JOURNAL-ban megjelent 
beszámolójában Prof. Malcolm Troup, a zsűri elnöke külön kiemeli. 
(2009. 88. szám, 3. oldal). 
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Parlando 1984/6-7, 3-21 p. 
 

A tanulás optimalizálása idegfiziológiai ismeretek 
tükrében 

 
Dr. Grastyán Endre  
előadásának magnófelvételről történt áttétele. A szabad előadás 
a Győri Országos Zenepedagógiai Konferencián 1983. július 1-
én hangzott el. Miután a gépelt szöveg nem képes visszaadni az 
élő előadás hangsúlyait és kiemeléseit, azokat néhány 
széljegyzettel kíséreltük meg érzékeltetni. Egyben, mintegy 
Grastyán professzor bevezetőjében elhangzott kívánságának 
eleget téve, ugyancsak széljegyzetekben emeltük ki azokat a 
pedagógus számára legfontosabbnak látszó gondolatokat, 
melyeket az elhangzottak bennünk ébresztettek. 

 
Mélyen tisztelt Hallgatóság! 

 
Bevallom, nagyon nehéz helyzetben érzem magam. Nagy 

élvezettel hallgattam Bárdos Tanár Úr előadását, engem is lenyűgözött, és 
nehéz lépést tartanom egy ilyen atmoszférával. Nehéz helyzetben vagyok 
azért is, mert témám természeténél fogva hűvösebb, bár aktuális 
kérdéseket érint, és idegenül hathat ebben a környezetben már csak azért 
is, mert az Önök pedagógiai tevékenységéhez viszonyítva szélsőséges 
pontról indul el, s joggal mondhatják, hogy mi közünk hozzá! 
 

Néhány szóval szeretném elmondani azokat az aggályokat és 
gondolatokat, amelyek a meghívás elfogadását illetően bennem 
lezajlottak. Egyik kedves kollégájuk győzött meg arról, hogy az 
idegfiziológus mondanivalója nem szükségszerűen érdektelen az Önök 
pedagógiai gyakorlatát illetően. A természettudomány ebben a században 
betört egy sor olyan területre, mely régen „tilos” területnek számított. 
Betör az értékek, az érzelmek területére és élményromboló hatásával 
igyekszik megmagyarázni azokat a csodálatos élményeket is, amelyeket a 
művészi tevékenység produkál, bár még messze van attól, hogy olyan fokú 
magyarázatot tudjon adni, ami feleslegessé teszi a zenepedagógusok és 
művészek foglalkozását. 
 

Néha talán tetten tudjuk érni azokat a különleges, titokzatos 
mechanizmusokat, amelyek az agyunkban működnek, amikor 
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ismereteinket megszerezzük, gyarapítjuk. Az elmúlt 2-3 évtizedben az 
idegfiziológia produkált néhány olyan eredményt, amelyek természetüknél 
fogva ugyan nem alkalmazhatók közvetlenül a gyakorlatban, de 
melyekből bizonyos következtetések levonhatók. 
 

Az lett volna a kívánságom, hogy közvetítőként jelen legyen egy 
pedagógiai pszichológus, aki lefordítja a túlságosan távolinak tűnő 
fogalmakat. Miután azonban erre nem volt lehetőség, megpróbáltam 
magam vállalni azt a feladatot, hogy megismertessek néhány olyan 
alapvető idegfiziológiai törvényszerűséget, melyek alkalmasak arra, hogy 
saját egyéni pedagógiai tapasztalatainkkal összevessük. Gyakorlati 
tanácsot azonban csak a pedagógiai pszichológia hivatott adni. Bevallom, 
én is pedagógus vagyok, bár az orvostudományt ma az egész világon úgy 
oktatjuk, hogy megtanuljuk, de nem tanuljuk meg tanítani, hivatásszerűen 
nem vagyunk képzett pedagógusok. Amikor tanítani kezdtem, 
rákényszerültem ama, hogy a pedagógiai pszichológia irodalmát 
tanulmányozzam. Ennek ellenére fiatal orvos koromban inkább a 
lelkesedés volt oktatói sikereim forrása, mert a gyakorlatban továbbra is 
saját empíriámat alkalmaztam, s nem azt, amit a könyvekből tanultam. 
Figyelmeztetnem kell Önöket, kétkedéssel fogadják, amikor bizonyos 
következtetéseket bizonyos idegrendszeri törvényszerűségekből levonok, 
mert nem tudok ellenállni annak, hogy saját pedagógiai tapasztalataimat 
ezekbe az idegrendszeri törvényszerűségekbe néha tudattalanul is ne 
keverjem bele. Ez pedig hamisítás! Igyekszem önmérsékletet tanúsítani, 
ellenállva saját empíriámnak, s csak idegfiziológiai törvényszerűségeket 
kívánok bemutatni. Számomra igen jelentős tapasztalatot fog jelenteni e 
merész vállalkozás során, ha Önök rámutatnak arra, milyen 
következtetéseket találtak érdekesnek. 
 

Az első, kissé fülsértő igazság Darwin gondolatmenete nyomán 
született. Darwin az egész élő világ cselekvésrendszerét az adaptáció 
fogalmával próbálta magyarázni. Szerinte minden, ami az élő világban 
történik - legyen az a hangyánál vagy a homo sapiensnél -, nem más, mint 
a környezethez való alkalmazkodás. 
 

A biológia ezzel megfertőzte az élővilággal foglalkozó összes 
tudományágat. Befolyásolta azokat a pszichológiai irányzatokat is, melyek 
ma a terepet világszerte uralják. Majdnem mindenben darwini elvek jutnak 
kifejezésre. 
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A hagyományos filozófiai-pszichológiai felfogás a lelki 
jelenségeket három nagy tartományba sorolta, kognitív, affektív és 
motoros működésekre. Amit ma a neurobiológiai tudományok csinálnak, 
lényegében nem más, mint hogy e három mesterségesen elkülönített 
működési szférát közös nevezőre hozza, rámutatva arra, hogy miért és 
hogyan elválaszthatatlanok egymástól. 
 

(Az emberi megismerés, tanulás rendkívül bonyolult 
folyamatainak egyes részletei állatkísérletekben modellezhetők, 
egzaktan megismerhetők, s megkísérelhetjük, hogy az így 
megismert jelenségeket az emberi tanulási folyamat megértésére 
felhasználjuk.) 

 
Egy híres pszichológuspár a hatvanas évek elején egy bravúros, 

gyönyörű és nagyon egyszerű kísérletet végzett. Ez a példa ragyogóan 
mutatja be, hogy a tanulás alapvető feltételeit a biológia ma miben látja. 
(Mindez, mind a soron következő példák esetenként primitívnek 
hathatnak, de szükségszerű, hogy a magas szintű történéseket lehozzuk az 
elemezhetőség szintjére, mert képtelenek vagyunk azon a komplex szinten 
megfogni, ahogy azok az embernél történnek. A primitivizálás a 
mérhetőség érdekében történik, mert egzakt mérés nélkül nincs 
tudományos eredmény.) 
 

 
 1. ábra. Cselekvés és passzív szemlélés 

k k é 
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Az ábrán egy aréna látható, melynek belső oldalára csíkokat 
festettek, közepén egy ringlispíl. A körhinta egyik szárán egy hámba 
fogott kismacska. Néhány hetes, nem sokkal a szemkinyitás után. Ő húzza 
a ringlispílt. A másik száron egy gondola helyezkedik el, ebben a 
kismacska egypetéjű ikerpárja ül. Az egészet úgy szerkesztették meg, 
hogy a húzó, dolgozó kismacska bármely mozgása pontosan ugyanazt a 
változást okozza a körhinta másik végén. A két kismacska nem láthatja 
egymást, csak a környezetet, mely a két állat számára azonos. 
Fejlődésüknek ebben az időszakában néhány napon keresztül 
körbejáratják a kismacskákat. Az egyik érdeklődő lelkesedéssel húzza a 
körhintát, a másik pedig élvezi, hogy ül a gondolában és szórakoztatják. 
Később kiveszik az állatpárt, felnevelik és beteszik egy bonyolult tanulási 
környezetbe, ahol jeleket kell megtanulniuk, hogy táplálékot szerezzenek. 
A két kismacska megdöbbentő differenciát mutat. A hámba fogott 
kismacska okos, a másik buta. 
 

A pedagógiai nyelvére fordítva, amelyik cselekedett, az tanult, 
amelyik nem tevékenykedett, bár mindent látott, az nem. Mire jó ez a 
primitív kísérlet? Hiszen úgy gondolhatjuk, hogy a pedagógiának ezen 
alapelve magától értetődik. Eddig azonban ez csupán feltételezés volt, 
melyet senki nem bizonyított. Ez a kísérlet azonban számokban kifejezve 
pontosan mérve mutatja a tanulási teljesítményt. A nem dolgozó 
kismacskának hónapokra volt szüksége, hogy megközelítse a másik 
teljesítményét, de utol soha nem érte. 
 

(Bizonyos képességek kialakítása, fejlesztése bizonyos 
életkorokban a legkedvezőbb. Vajon amit tanítunk, azt elég korán, 
illetve az optimális életkorokban tesszük-e?) 

 
Gyakorlati szempontból hangsúlyozandónak látom az előbbi 

kísérlet alapján azt is, hogy a fejlődés sajátos periódusai sajátos tanulási 
lehetőségeket valósítanak meg, és élethossziglan befolyásolják világunkat. 
 

Az idegfiziológia nagy társtudománya az etológia is kimondja a 
tanulás korai periódusát illetően, hogy bizonyos érzékenységi periódusok 
csak bizonyos életkorokban adódnak. Amikor megjelennek, fejleszthetők, 
megérlelhetők, és ha idejük lejárt, élethossziglan sem pótolhatók. E 
törvényszerűséget a tanulás legkomplexebb szintjén is kimutatták, s ezt a 
tapasztalattárat a pszichológia csodálatosan gazdag eredményekkel 
gyarapította. 10 évvel ezelőtt 3 Nobel-díjat adtak ki az etológia 3 neves 
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képviselőjének azzal az indoklással, hogy ez a 3 ember az, aki e században 
az ember önmegismerése szempontjából a legmélyebbre hatolt. De milyen 
primitív állatkísérletek alapján! 
 

(A megjegyzés és emlékezés, azaz a tanulás az agy sejtjeinek 
mikro-szerkezetében bekövetkező változás révén valósul meg, 
melynek egyre több részlete válik ismertté.) 

 
Mielőtt áttérnék a legkiemelkedőbb eredmények ismertetésére, 

néhány alapismeretet szeretnék előrebocsátani. Amikor az agyvelő 
valamilyen tapasztalatot szerez, mikro-szerkezetét tekintve átalakul. 
Például, ha én most felemelem a kezem, Önök valószínűleg 24 óra múlva 
is emlékezni fognak rá. 24 órás emlékezés az a kritikus idő, amely a 
legtöbb faj esetében arra utal, hogy az agyvelőben létrejött a 
mikrostruktúrának ez a maradandó változása. Ez a változás az idegsejtek 
millióinál az idegsejt felszínén végződő kis bunkóban jön létre. 
Szerencsére Bárdos Tanár Úr briliáns előadásában már bevezette a 
desoxyribonucleinsav fogalmát. Bevallom, én nem mertem volna itt 
kimondani, és meghatott, hogy zenészek között e szó előfordulhat. 
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Lényegében még egy ilyen kis egyszerű esemény alkalmával is, 
mint az én karfelemelésem, az idegrendszer fehérjestruktúrájában drámai 
változás történik. Az emberi agyvelő kb. 15 milliárd idegsejtje különböző 
nagyon bonyolult kapcsolatban áll egymással. 
 

Egyik idegsejt a másikra a 2. ábrán látható véglemeznek nevezett 
bunkóval tapad. Ezekben a végbunkókban jön létre az a maradandó 
változás, ami új funkcionális rendszerré kapcsolja össze az agy velünk 
született funkcionális rendszerét. 
 

A dolgok nagyságrendjére rávilágít, ha elmondom, hogy egyetlen 
nagy idegsejten kb. 20-35 000 ilyen bunkó is lehet. Ez ma az 
univerzumban létező legbonyolultabb szerkezet. Büszkék lehetünk rá! 
Kár, hogy ezt a csodálatos szerkezetet nem tudjuk úgy használni, ahogy 
megérdemelné. 
 

Nézzük meg közelebbről, hogy néz ki ez a szerkezet? Az ábrán az 
előbb említett sok ezer végbunkó egyike tapad egy másik kis nyúlványra. 
Ez egy energiagyár, az új fehérjék képződéséhez szükséges energiát 
szolgáltatja. A benne látható pici buborékok tartalmazzák azt a titokzatos 
anyagot, mely, ha elektromos impulzus formájában üzenet érkezik, 
kiszabadul, és létrehozza az üzenet továbbítását. 
 

Ez a mechanizmus változik meg a tanulás során. De nem egyes 
idegsejteknél, és nem egyes végbunkóknál, hanem milliárdnyinál jön létre 
az a bonyolult új statisztikai konfiguráció, amely egy emlék nyomát 
képezi. Mindez az agyvelő egészében történik és nyomosztóan nagy 
nagyságrendben. Ezt azért hangsúlyozom, hogy megcáfoljam a 
természettudomány egyik fenyegető pletykáját, miszerint 100 esztendő 
múlva az ismerteket és készségeket tabletta formájában fogjuk bevenni. 
Látható, hogy ez elvileg lehetetlen, mert bár az emlékek rögzítésében 
kémiai molekulák játszanak szerepet, a molekulák minőségi és tartalmi 
értelemben információt nem hordoznak, csak binárisan kódolt üzeneteket 
továbbítanak, és az üzenetek tartalma attól függ, hogy milyen neuronok 
milyen más neuronokkal kapcsolódnak össze, és teljesen indifferens, hogy 
az adott kapcsolat milyen kémiai molekulákkal valósul meg. 
 

Tehát változatlanul megmarad a tanulás nehéz útja. Amikor a 
tanulást optimalizálni akarjuk, nem tablettákra gondolunk, hanem arra, 
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hogyan lehet ezt a rettenetesen bonyolult apparátust természetes 
eszközökkel működésbe hozni. 
 

(Életre szóló érzelmi elkötelezettségek forrásai kísérletekkel 
bizonyíthatóan rendkívül korai életkorban szerzett élmények.) 

 
A következő ábra egy francia etológus csoport drámai kísérlete 

annak bemutatására, hogy életre szóló érzelmi elkötelezettségek hogyan és 
milyen életkorban alakulnak ki. 
 

 
 

 3. ábra. A korai egyedfejlődés késői hatása
 

A 3. ábrán két frissen kikelt kiskakas látható, amelyeket különböző 
műanyag tyúkok mellett helyeznek el. Felnevelve ezeket a csirkéket nagy 
kakassá, összehozzák valódi tyúkokkal, illetve azokkal a műanyákkal, 
melyekkel felnevelkedtek: az ily módon felnevelt kakas abszolút 
negligálja a valódi társat, de vonzódik és szerelmi kapcsolatra lépni is csak 
azzal a műanyaggal hajlandó, amelyik - így nevezi az etológia - 
imprintálódott egy korai szenzitív időszakban. 
 

(Az imprintálódás esetenként megdöbbentően korai 
fejlődési szakaszban is lehetséges.) 
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 4. ábra. A korai egyedfejlődés hatása
 

A 4. ábrán keltetőgépbe tett három tojást látunk. Mindhárom tojás, 
hogy úgy mondjam, más zenei környezetben nevelődött fel. A keltető 
gépen A-val jelzett doboz egy megadott hangot, vagy hangképletet kap 
rendszeresen, a B-vel jelzett egy másikat, a C-vel jelzett nem kap semmit. 
Kikelés után megszólaltatják hangszóróval azt az ingert, amelyet a tojás 
kapott és megdöbbenéssel látják, hogy teljes elszántsággal, érzelmi 
odaadással közeledik a csirke a felé a hangszóró felé, amelynek hangját a 
keltetés periódusa alatt hallotta. Amelyik csirke nem kapott hangot, az 
közömbös marad vagy inkább fél ezektől a hangoktól. A zenei vagy hangi 
imprintálásnak egy korai módja ez. 
 

Mondhatják, hogy ez érvényes madarakra, de nem érvényes 
emberekre. Kb. 5 évvel ezelőtt az amerikai Science Journal, amely 
általában újdonságokat, nagy jelentőségű elvi felfedezéseket közöl, 
jelentette meg azt a drámai felfedezést, hogy embercsecsemőnél már 2 
órával a születés után teljes biztonsággal igazolhatóan komplex emberi 
gesztusok utánzása figyelhető meg. Biztosan sokan hallottak arról, hogy 
Freud volt az, aki egy híres eseténél a súlyos lelki tüneteket egy 
csecsemőkorban elszenvedett szexuális inzultus emlékével próbálta 
magyarázni. Ezt a közelmúlt évekig általában túlzásnak tartották, de az 
emberi csecsemőnek ez a nagyon korai érzékenysége elgondolkodtató. 
Óvatosnak kell lennünk, a csecsemő többet lát és hall, mint ahogy 
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gondoltuk, s noha ezek nagyon primitív élmények, de életre szólóak 
lehetnek. 
 

(Életre szóló emlékek, melyek elkötelezőek lesznek az élőlény egész 
életére, csak meghatározott periódusban vihetők be. Ez az imprintálhatósági 
periódus. Madaraknál ez pontosan a tojásból való kibújás utáni 14-16 óra között 
van. Lorenz fedezte fel ezt először kiskacsáknál.) 
 

A friss en kikelt kiskacsa előtt mozgatott első tárgy, lehet ez egy 
futball-labda, egy ember, lehet a kikelő madár anyja, életre szóló követési 
kapcsolatot eredményez. Nagyon érdekes, hogy az ily módon felnevelt 
kiskacsa, visszatéve az eredeti populációba, ha például labdára 
imprintálták és elvisszük a kacsacsapat mellett a futball-labdát, a csapatból 
azonnal kiválik, és követi a labdát. Felnőtt korában is. 

 
Az ily módon kialakuló életre szóló érzelmi elkötelezettségek 

embernél is hasonlóan hathatnak, de nem tudjuk az imprinting periódus 
kritikus idejét. Számolnunk kell vele azonban, hogy nagyon sok esetben 
életre szóló elkötelezettségek imprintálódhatnak az első három évben. 

 
 

 
A következő 5. ábrán Lorenz látható (aki ebben az évben 80 éves). 

7 kiskacsa követi, melyeket Lorenz a kikelés után saját magára imprintált. 

5. ábra. Lorenz imprintált kacsáival
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Amint megjelenik, a kacsák vad szenvedéllyel hozzá közelednek. 
Ugyanakkor tökéletesen közömbösek saját anyjuk iránt, illetve fajuk 
felnőtt egyedeivel szemben. 
 

Sokan azt hitték, hogy olyan ösztönösnek, vele születettnek látszó 
reakciók, mint a kiscsirkék csipegető mozgása, tökéletesen együtt létezik 
az állattal. 
 

A 6. ábra mutatja, hogy a készségek egy szenzitív periódusban 
alakulnak véglegessé. A frissen kikelt csirkéknek búzaszemeket szórtak le. 
Egyrészt úgy, hogy jobbról, másrészt úgy, hogy balról világították meg. 
Kiderült, hogy a csirkék a csipegetést valóban készségként hozzák 
magukkal, de azt később fejlesztik, finomítják, s csak úgy lesz effektív. 

 

 
 
 6. ábra. Tanult elemek, tökéletesítik az ösztönös cselekvéseket.
 

Ha a kiscsirkéket csak az egyikfajta megvilágítás mellé teszik, és 
utána csinálnak egy olyan világítást, ahol a kettő össze van keverve, akkor 
csak azokat a szemeket lesznek képesek táplálékként felismerni és 
csipegetni, amelyeket az érzékeny periódusban megtanultak. Egy 
elektrofiziológiai kísérlet a látórendszer kialakulását vizsgálja. A macskák 
szemnyitás után, a nyolcadik naptól kezdve tökéletes sötétségben tartják, 
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naponta csak 1-1,5 órára helyezik be egy olyan henger alakú edénybe, 
ahol kizárólag csak bizonyos geometriai formákat lát. Kiderült, hogy 
ezeket a kismacskákat felnevelve, 9-10 hónap elteltével is felismerik-e - 
elektrofiziológiai méréssel ellenőrizhetően - ezeket a geometriai formákat, 
melyekre imprintálták őket. Más geometriai formákat pedig nem képesek 
felismerni. 
 

(Az érzékszervek későbbi teljesítménye korai élmények, imprintálódás 
által meghatározott lehet.) 

 
Ha szigorúan betartják, hogy kiscsirkéket egy meghatározott látási 

élménykomplexumban nevelnek fel, akkor életre szólóan pl. csíkokban 
fogják látni a világot. 
 

Közismert tény, hogy emlősnél (az embert is beleértve) a 
látórendszer kikapcsolása bizonyos érési periódusban annak teljes 
elsorvadásához vezet. 
 

Hasonló, nagyon érdekes megfigyelések léteznek a hallórendszer 
fejlődését illetően is, tehát feltehető, hogy bizonyos hang-analizátor 
képességek a rendkívül korai életkorban fejlődnek ki. Ami ebből 
következik, azt tanácsként is elfogadhatják, némi fenntartásokkal. A zenei 
nevelés tulajdonképpen nem az óvodás korban kezdődik, hanem 
közvetlenül a születés után (talán előtt). Mostanában kezdjük felmérni azt, 
hogy ezeknek a nagyon korai hatásoknak milyen döntő, drámai 
jelentősége lehet. Gondolok itt például a rossz zenei hallás mögött álló 
okokra, melyeket még nem sikerült ugyan kivizsgálni, mert rendkívül 
bonyolult kérdés, mindenesetre nyomon vagyunk azt illetően, hogy 
kialakulását sokkal korábbi életkorra tegyük, mint gondoltuk. 
 

(Az egészséges személyiség kialakulása felnőttekhez való korai, pozitív, 
testi (érintés) és érzelmi kontaktus következménye.) 
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 7. ábra. Izoláltan nevelt majomkölyök
 

A 7. ábrán egy kismajom látható. Ezt az állatot korai fejlődési 
periódusában úgy nevelik, hogy tökéletesen kielégítik minden 
életfunkcióját, melegben tartják, ellátják élelemmel, mindent megkap, 
csak egyet nem. Nem ragaszkodhat egy valódi élőlényhez. Ez az állat 
néhány hónap után súlyos lelki betegség, az apátia minden jelét mutatja, 
amiből rendkívül nehéz kihozni. Az így, anya nélkül felnevelkedett 
kismajom magába roskadtan él. Ezek az állatok általában elpusztulnak, 
annak ellenére, hogy biológiai értelemben tökéletes környezetben vannak. 
Csak egy hiányzik, a testi kontaktus, ragaszkodás, kapaszkodás. 
 

Embernél is kimutatták, hogy a személyiség formálásában az anya 
részéről (lehet apa is, lényeg, hogy felnőtt ember legyen, akibe 
kapaszkodni lehet), nem a táplálékadás a döntő, hanem a testi kontaktus. 
 

A 8. ábrán két kismajom látható. Az egyik egy normális anyával 
felnevelt állat, amely mostohaanya szerepet vállalt. Benne kialakultak 
érzelmi készségek, szereti ezt az idegen kismajmot, a szeretet minden jelét 
mutatja és nagyon érdekes, hogy ezt a kölyökből is ki tudja váltani. 
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8. ábra. Normális anya

A 9. ábra egy anya nélkül nevelt állat. Mesterségesen 
megtermékenyítették, megszülte gyermekét, de semmiféle érzelmi 
kontaktust nem képes vele létesíteni. A kölyök keresi a kapcsolatot, a fajra 
jellemző kérési gesztusokkal él, az anya azonban ridegen elutasítja, sőt, ha 
a kismajom ragaszkodik ahhoz, hogy felvegye, akkor elkapja és megöli. 
 

A 10. ábrán az a pillanat látható, amikor az anyaállat összetöri a 
kölyök fejét a kísérleti ketrec rácsán. 
 

Ezek a kísérletek vittek közel annak megértéséhez, hogy hogyan 
fejlődik ki az ún. pszichoapátiás személyiség. A pszichoapátia a 
bűnözőnek az a típusa, aki gyakran okos, de érzelemmentes, minden 
hűvösen hagyja, még a gyilkosság is. Sok esetben valószínűnek tartjuk, 
hogy a nagyon korai szenzitív periódusokban hiányzó felnőtt emberi 
kapcsolatok a felelősek azért, hogy ezeket a borzalmas tetteket nem kíséri, 
és nem előzi meg érzelem, mely elháríthatná. 
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9. ábra. Izoláltan felnevelt anya.

 
 

 10. ábra. Izoláltan felnevelt anya elpusztítja kölykét
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Csupán néhány példát láttunk arra vonatkozóan, mi is történik 
akkor, ha a legkorábbi életkorban nem érik bizonyos hatások az állatot. A 
pszichoapátia értelmi képessége nem szükségszerűen alacsony, de az 
emberi társadalomba való beilleszkedése mégis lehetetlen, mert erkölcsi 
fékek nélkül használja mentális apparátusát. Ebből is látható, hogy a 
kognitív és az affektív (érzelmi) szféra fejlődésében különböző tényezők 
játszanak szerepet. Ezek a tényezők azonban - mint a továbbiakban 
bemutatom - összefüggenek egymással, elválaszthatatlanok. 
 

(Az idegrendszer működésének és ezen belül a tanulás 
mechanizmusának kísérletes vizsgálatára a különböző feltételes reflexek 
felhasználása nyújt módszertani lehetőséget.) 

 
A tanulás mechanizmusának kutatásában mindenekelőtt a feltételes 

reflex fogalmát kell tisztáznunk. Két alapvető típusa van. Az első a 
klasszikus, vagy pavlovi feltételes reflex, a második az ún. instrumentális 
reflex. Ismételten megbotránkoztatóan primitív, valójában igen bonyolult 
jelenségekről van szó. Ezek a tanulás legelemibb esetei, melyet 
modellként használunk. A tanulás számos jelenségét sikerült velük 
megmagyarázni. Röviden ismertetném, miről van szó. 
 

A pavlovi feltételes reflex esetében adott egy inger, melyre az állat 
kezdetben nem reagál, számára közömbös. Ha ezt az ingert 
összekapcsoljuk egy olyan ingerrel, amely az állat számára jelent valamit, 
pl. az éhes állat szájába táplálék jut, mely nyáladzást indít el. A pavlovi 
reflex lényege az, hogy a korábban közömbös stimulus, pl. egy hang, 
aminek eddig semmi köze nem volt a nyálelválasztáshoz, ha 
következetesen társul egy olyan eseménnyel, ami az állat számára fontos 
(pl. táplálék), most nyálat produkál. 
 

Az instrumentális reflex a következő (érdemes megfigyelni, mert 
Önök is hasonló eszközökkel dolgoznak): lerajzolok oldalnézetből egy 
nagyon egyszerű apparátust, mely a következő elv szerint működik. 
Beletesznek egy éhes patkányt. A patkány, ha új helyre teszik, rettentő 
izgatott és kíváncsian körbejárkál, szaglászik, mindent megnéz. A doboz 
sötét, de egyik falán van egy nyílás. A kíváncsi patkány ki akar nézni. 
Ahhoz, hogy kinézzen, meg kell támaszkodnia. Egy pedálon tud 
megtámaszkodni, és ha arra rálép, táplálék esik be. Könnyű elképzelni, 
hogy mi történik az éhes patkánnyal. Egyre frekvensebben, akár több 
ezerszer lenyomja a pedált azért, hogy táplálékhoz jusson. Ezt a speciális 
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mozdulatot, ez esetben a pedálnyomást nevezik instrumentális tanulási 
aktusnak. (11. ábra) 
 

 
 

 11. ábra. Instrumentális kondicionális berendezés.
 

Az instrumentális tanulás során az állat számára a létfontosságú 
táplálék (a jutalom, a siker) egy adott mozdulat következményeként 
jelenik meg. Mi ez az adott mozdulat? Nem más, mint egy bonyolult 
tájékozódási exploratív reakciósornak egy lényegtelen eleme. Az állat a 
tanulás során ebből a bonyolult mozgássorból ezt az egyetlen elemet emeli 
ki, és most döntően, statisztikai szignifikanciával ez fog jelentkezni. 
Amikor az állat hasonló szituációba kerül, a pedálnyomás, mint önálló 
tanult aktus jelenik meg a többi mozzanat mellett. Azért nevezik 
instrumentális tanulásnak, mert instrumentális - azaz kieszközlő -, az állat 
saját cselekvésével eszközli ki azt, hogy elnyerjen valami számára 
kívánatosat vagy hiányzót. 

 
(A két ismertetett kísérletes tanulási modell jó analógiába hozható a 
passzív és az aktív tanulással.) 
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Egy további érdekes dolgot figyelhetünk meg. Az instrumentális 
tanulásnál ugyanis megnyilvánul az idegrendszer precizitása és a 
pedagógusnak érdemes megfigyelni ezt a törvényszerűséget. E kapcsolat 
kialakulásának optimális feltétele az, hogy az állat számára jelentős 
esemény - a táplálék megkapása - 300 msec-al (0,3 sec) kövesse a sikeres 
aktust. Tehát az idegrendszer pontosan a sikeres cselekvést választja ki! 
Önálló, tanult aktussá csak akkor válik a pedálnyomás, ha néhány tized 
másodperccel később siker követi - ezt a folyamatot nevezzük 
megerősítésnek. 
 

Miért tartom én ezt a pedagógus szempontjából rendkívül 
fontosnak? Mert, ha a tanításban utánozni tudjuk az instrumentális 
reflexképződésnek ezt a kritikus idejét, akkor számíthatunk a legnagyobb 
sikerre. Ezen a tényen érdemes Önöknek is elgondolkozni. 
 

Megjegyzendő, hogy egy instrumentum kezelésének tanításánál a 
siker - a megerősítés - nem szükségszerűen olyan drasztikus esemény, 
mint pl. a táplálék, víz, vagy az izzadó ember számára a hűvös hely 
megtalálása, hanem minden olyan tényező is lehet, ami pozitív érzelmet 
vált ki, így jutalom jellegű (pl. a helyes zenei megoldást követő 
fejbiccentés). 
 

A legtöbb hibát egyébként nem a pozitív, hanem a negatív 
kapcsolatok kiépítésénél követjük el, jelesül a büntetésnél. Mind a pavlovi, 
mind az instrumentális reflexeknek vannak büntetéses változatai is. Pl. ha 
egy közömbös ingert fájdalmas ingerrel kapcsolok össze (pl. egy forró 
edényhez nyúlás), akkor rövidesen az egyébként ártalmatlan, hideg edény 
megérintésekor is el fogom rántani a kezem. Itt egyébként szintén 
érvényesül a kritikus idő, a 100-300 msec. 
 

Ezzel szemben a pedagógusi és szülői gyakorlatban gyakran mit 
csinálunk? A gyerek elkövetett valamit délelőtt az iskolában és délután 
megpofozzuk érte. Itt aztán szó sincs tizedmásodpercekről! 
Következésképpen nem a helytelen aktust, hanem a gyereket büntetjük, 
ami rossz! A gyerek délután már hős is lehet. Helytelen cselekedete után 
lehet, hogy délután már valami jót is csinált, és az ugyanúgy ott van a 
fejében, mint a csínytevés. És ezért délután kap egy pofont. 

 
(Ha a tanulás, mint feltételes reflex kialakítása közben a sikertelenséget 
büntetés követi, az eredmény gátlás, még rosszabb teljesítmény lesz.) 
 

 422 



A legtöbb hibát a pedagógia a büntetéses módszer alkalmazásával 
követi el. Ennek még az a katasztrofális következménye is lehet, hogy a 
büntetéssel el nem hárítható aktusok, ahelyett, hogy eltűnnének, 
fixálódnak! Patkány és más kísérletekben egzaktan is sikerült kimutatni, 
hogy sorozatos sikertelenségek esetén ismételt hibás tanulási reakciók 
ahelyett, hogy eltűnnének, még fokozottabban rögzülnek. Ennek elhárítása 
állatkísérletben csak úgy történhet, ha a büntetést azonnal abbahagyják és 
az állatot szelíden arra kényszerítik, hogy más utakat keressen 
létszükségletei kielégítésére. Ismét megjegyzendő, hogy a büntetés nem 
csak fájdalom, hanem minden egyéb negatív érzelmet kiváltó inger is 
lehet. 
 

Csak a pozitív út bemutatása az, amelyik egy ilyen fixált rossz 
reakciót fel tud oldani és el tud tűntetni. Nem tudom, hogy egy 
instrumentum tanításánál, amikor egy rossz kéztartást, egy rossz 
beidegzést meg akarunk szüntetni, pontosan mit kell csinálni, de minden 
instrumentummal kapcsolódó hibás motoros tevékenységnél számítani kell 
arra, hogy annak büntetése nem törlést eredményez, hanem a legtöbb 
esetben fixálást. 
 

A fentiekben különböző példákon egy nagyon fontos jelenséget 
mutattam be, melyet közös szóval megerősítésnek neveznek. A 
megerősítés az az egyed számára fontos esemény, amely egy egyébként 
lényegtelen ingert, ill. magatartási aktust követ. Az idegfiziológia 
megkísérelte nyomon követni ezt a különleges mechanizmust és ma már 
meglehetősen sokat tudunk róla. 
 
                                                                  12. ábra. Az aktiváló rendszer 

elve. Az ábrán csak a hallás 
sematicus pályája szerepel, de 
ugyanilyen kapcsolat van minden 
érzőpályánál is. Az inger 
egyrészt eljut a hallókéregbe, 
ahol a megfelelő specifikus 
érzetet kelti, másrészt 
ingerületben tartja egy 
mellékúton keresztül (  →) az 
aktiváló, ébresztő, energetizáló 

 
központot. 
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A 12. ábrán az agyvelő hosszmetszete látható. Az úgynevezett 
agytörzsben olyan központok helyezkednek el, melyek érzékelik teljes 
belső környezetünket. Tudják azt, hogy a gyomrunk milyen állapotban 
van, milyen magas a vércukrunk, mennyi a hőmérsékletünk stb. 
 

Ennek a rendszernek egy másik fontos sajátsága - melyre az alvás-
ébrenlét kutatása kapcsán századunk egyik legnagyobb neurofiziológiai 
felfedezéseként derült fény -, hogy ez az agy terület nemcsak belső 
szerveink működését és állapotát regisztrálja és szabályozza, hanem ez 
tartja ébren és működőképes állapotban az egész agyvelőt. 
 

Ha a nagyagyat egy metszéssel ettől az agytörzsi résztől 
elválasztjuk, az élőlény (az ember is) életben marad, mert a legfontosabb 
szabályozó központjai továbbra is kapcsolatban maradnak a testtel, és 
annak életfontos működéseit (légzés, keringés) irányítja, de a metszés 
előtti agyrészek a permanens alvás jeleit mutatják. 
 

Finomabb módszerekkel vizsgálva, ha e szabályozó központba a 
kísérleti állatnál elektródokat vezettek, az előzőleg elaltatott állat az 
elektródákkal történő izgatással felébreszthető volt. 
 

Így fedezték fel azt a rendszert, mely ébren tartja az agyat. 
Kiderült, hogy ennek a rendszernek bonyolult kapcsolatai vannak az egész 
idegrendszerrel. Energizálja, aktiválja, működőképes állapotba hozza a 
nagyagykérget. 
 

Az agykéreghez tehát egyidejűleg kétféle hatás érkezik: egyrészt 
ez az aspecifikus, mindenre kiterjedő energizáló hatás érkezik, másrészt 
természetesen a jól ismert specifikus információt szállító pályák, mint pl. a 
halló, látó, stb. rendszer impulzusai. (Pl. a környezetből jövő 
hangimpulzusok egy bonyolult kapcsolási rendszeren keresztül az 
agykéreg meghatározott területébe futnak, amit hallókéregnek nevezünk. 
Itt történik minden hangélmény feldolgozása.) 
 

A hanginger - és bármilyen más érzékszervi inger is - nemcsak a 
megfelelő specifikus feldolgozó kéregrészbe jut el, hanem egy 
mellékcsatornán keresztül ingerli a fenti energizáló rendszert is. Az 
energizáló rendszer két forrásból kapja „fűtöttségét”, egyrészt belső 
szerveink impulzusai, másrészt a külvilágból jövő ingerek révén. 
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(Jól demonstrálja az érzékszervi ingerek kettős szerepét az a 
megfigyelés, amikor egy betegnél vérzés, illetve daganat megszakította a 
hallópályának azt a részét, mely az agykéreghez futott, de épen hagyta azt 
a mellékcsatornát, mely az energizáló rendszerhez haladt. Ez a beteg 
gyakorlatilag süketté vált, de alvás közben hangingerekkel könnyen 
felébreszthető maradt, bár természetesen nem tudta, hogy mitől ébredt fel.) 
 

Ahhoz tehát, hogy az agyvelő bármilyen mentális, gondolati 
tevékenységet tudjon kifejteni, fűtöttnek, energizáltnak kell lennie. Mint 
láttuk, az energizálást saját belső környezetének állapota, valamint az 
összes érzékszerv ingereinek összeadódása közösen végzi az energizáló 
rendszeren keresztül. Ez a rendszer teszi képessé az agyvelőt arra, hogy a 
világot érzékszerveinken keresztül analizálja, szintetizálja, értékelje. 
 

De hogyan értékelje: nem képes másként, mint a saját belső 
állapotától, tehát a saját „érdekétől elfogultan”. Mert az a rendszer, 
amelyik ébreszt, energizál, egyben a saját belső miliőnket (zsigereink, 
gyomrunk, vércukrunk stb. állapotát) képviselő rendszer is. Ezért állíthatja 
az idegfiziológus, hogy nincs tiszta, hideg, érzelemmentes mentalitás, mert 
minden magas színtű értelmi tevékenység egy saját belső állapotától 
befolyásolt, aktivált agyvelőben történik. Nincs önmagáért való 
ismeretszerzés, mert minden ismeret és cselekvés, alkalmazkodási 
folyamat, mely végső soron saját magunk és fajunk fenntartását hivatott 
biztosítani. 
 

Az elmondottakból kiviláglik, miért nem lehet az emberi 
agyvelővel közös alapra hozni a legbonyolultabb computert sem. Ahhoz, 
hogy a computer hasonló módra működjön, mint az emberi agyvelő, olyan 
érzékelőket kellene beleépítenünk, amelyekkel saját állapotát (hogy 
melegszik, megsérült, fáradt stb.) érzékelni lenne képes, és ezektől tenné 
függővé számítási műveleteit. 
 

Az emberi agyvelő a szervezet egészével egységes rendszert 
alkotva attól függően raktározza el ugyanis a belejutó élményeket, hozza 
ítéleteit, kategorizálja azokat, hogy a rendszer egésze milyen állapotban 
van. 
 

Amikor az agyi mechanizmusban felfedezték az ébresztő rendszert, 
mely azonos a belső szerveket, mirigyeket szabályozó rendszerrel, rájöttek 
arra, hogy ez a rendszer egyúttal mozgatja is a szervezetet. Ha egy adott 
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szélső állapotban van, akkor azt diktálja, hogy „közelíts!”, egy másik 
szélső állapotban pedig azt, hogy „távozz tőle!”. Egy rendkívül bonyolult 
kibernetikai gondolatsort kellene ismertetni ennek bizonyítására, s erre az 
idő rövidsége miatt nem kerülhet sor, de könnyű belátni, hogy a „közelíts 
és távolíts” működési elemekből a legbonyolultabb viselkedési és 
mozgásaktusok is megszerkeszthetők. A tanulást, emlékezést ebből a 
szempontból nézve úgy interpretálhatjuk, hogy amikor a szabályozó 
rendszerben hírtelen állapotváltozás következik be, az átmenet kapcsán az 
egyidejű észlelések, történések „beíródnak” az agyvelőbe, emlékként 
rögzítődnek. A szabályozás hirtelen fázisváltozásai drámai eseményként 
játszódnak le az agyban. A szabályozásnak akkor kell ugrásszerűen 
változnia, amikor a szervezetet olyan terhelés éri, amely létét 
veszélyezteti. E kritikus átváltás kapcsán mintegy utasításszerűen minden 
aktuális eseményt fényképezőgépszerűen beír az idegrendszer. A 
számítógép-analógiát használva, ez a „print in” parancs. Ezt pszichológiai 
szempontból nézve úgy is mondhatjuk, hogy a szervezet a motivációs 
szabályozó rendszerében bekövetkező kritikus változások kapcsán rögzít 
mindent, ami a környezetében ezzel egyidejűleg történik. 
 

Miután erre a mechanizmusra rájött az idegfiziológia, kiderült, 
hogy állatkísérletekben e területek elektromos izgatásával mesterségesen 
össze lehet sűríteni az állat teljes pszichikus életét és modellszerűen létre 
lehet hozni azt. 
 

A 11. ábra erre mutat be egy példát, a közel 30 éve híressé vált 
„öningerlés” jelenségét. (Ennek segítségével a neurobiokémia a belső 
eredetű elmebetegségek mechanizmusának állatkísérletes modelljeit 
kísérli megszerkeszteni és úgy látszik, közel jár a megoldáshoz.) Az állat 
az előbbiekben bemutatott kísérleti dobozban van, ahol instrumentális 
technikával megtanítják arra, hogy lenyomjon egy pedált. Ezúttal azonban 
nem táplálékot kap megerősítéskért, hanem az agyába ültetett elektródán 
keresztül néhány elektromos impulzust. Feltérképezték, hogy az 
agyvelőnek melyek azok a területei, melyeknek ingerléséért az állat 
instrumentálisan „dolgozik”, s melyek azok, amelyeket kerül. Ez utóbbit 
úgy végzik, hogy a kísérletező ingerli az állat agyát és az állat a pedál 
lenyomásával meg tudja szüntetni azt. Így az előbb ismertetett két 
tendencia a „közelíts, és a távozz tőle” helyeit fel lehetett térképezni az 
agyvelőben. (A két állapot tulajdonképpen a jutalom, illetve büntetés 
pozitív vagy negatív élményeként jelentkezik.) Az olyan állat, melynél az 
öningerlés az elektróda agyon belüli helyzete folytán a jutalom élményét 
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kelti, óránként 1015 000-szer is lenyomja a pedált, előfordult, hogy 28 
órán keresztül, a fizikai végkimerülésig. 
 

(A regulációs rendszer állapotváltozása, mely a fentiek alapján 
tulajdonképpen érzelmi állapotváltozást jelent, indítja el a „beírás” 
parancsát. Ahhoz azonban, hogy a beírás meg is valósuljon, egy 
további rendszer működése szükséges.) 

 
Hasonló módon lehet vizsgálni az agyvelőben - behelyezett 

elektródokkal - az agyterületek azon funkcióját, amely az emléknyomok 
beírásáért felelős. Talán Önök is tudnak róla, hogy a krónikus 
alkoholizmusnak egyik átkos velejárója lehet a megjegyző képesség 
végleges elvesztése. Egy sajátos terület pusztul el, amit ősi kéregnek, vagy 
hippocampusnak nevezünk. Minthogy ez a terület gyakran epilepsziás 
megbetegedés góca is lehet, néhány betegnél eltávolították. Annak idején 
még nem tudták, hogy milyen katasztrofális következménye lehet ennek. 
Kiderült, hogy a hippocampus eltávolítása után az agy munkája 
tulajdonképpen kifogástalan marad, de soha többet nem tud új ismeretet 
„beírni”. Viszont érdekes módon semmit nem felejt el. Pl. egy magas 
intelligenciájú páciens, akit kb. 30 évvel ezelőtt operáltak, és azóta is 
rendszeresen vizsgálják, gyakorlatilag semmi újat nem tud megtanulni. A 
család közben másik házba költözött, ő változatlanul a régi számra 
irányítja a taxist. Ha valaki bemutatkozik, elbeszélget vele, meglepően 
intelligensen, de ha kimegy és néhány perc múlva visszajön, újra 
bemutatkozik. 
 

Emléknyomokat rögzíteni tehát csak a szabályozó rendszer 
részvételével képes az agyvelő. Hogy is működik ez a szabályozó 
rendszer? Egy nagyon fontos, pedagógiailag is érdekes jelenségre 
kívánom felhívni a figyelmet. 
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13. ábra. Elektromos agyi ingerléssel kiváltott lokomóció és archicorticalis 
elektromos kísérőjelenségei. Az elektromos agyi ingerléssel kiváltott futás (az 
ábra legalsó görbéje) számítógéppel értékelt sebességváltozásai és a mozgást 
kísérő hippocampális elektromos változások (felsőgörbék). Az agyi ingerlés a 
szaggatott függőleges vonalak közt történik. Az ingerlés megszűnésének 
pillanatában jelentkezik a nagy sebességű „visszacsapásos” mozgás. Ez felel 
meg a megerősítés mozzanatának. 
 

A 13. ábrán a kísérleti állat elektromos agyi ingerléssel indukált 
mozgásának képét látjuk, elektronikus módszerrel regisztrálva. Amikor 
megkezdjük az ingerlést, gyors futó mozgásokat látunk. Ezeknek 
sebessége fokozatosan esik, és végül csaknem megszűnik. Amikor 
abbahagyjuk az ingerlést, robbanásszerűen újra megjelenik a mozgás. Ez a 
pillanat annak felel meg, amikor a kísérleti állat a pedálnyomás kapcsán 
meglátja a táplálékot, tehát a megerősítés mozzanatának. A megerősítés 
jelenségei az agyvelőben elektrofiziológiai mutatóit tekintve úgy néznek 
ki, mint egy microexplosio. Nagyon rövid időtartamú, de nagyjából a 
megerősítés tapasztalati időtartamára (100-300 msec), hatalmas, az 
epilepsziás rohamra emlékeztető kisüléscsoportok jelennek meg bizonyos, 
gátlás alól felszabaduló idegsejt csoportokban. Ez a „print in”, a rögzítési 
parancs elektrofiziológiai megfelelője. 
 

És ez az, amivel a pedagógusnak manipulálni kell, mert valójában 
ezt a mechanizmust kell előállítania ahhoz, hogy valamit maradandóan 
meg tudjon tanítani. Egy mozdulatot, egy adatot, egy ügyességet, egy 
dallamképletet, egy matematikai összefüggést. Minden esetben ez a 
folyamat játszódik le. És mikor jön ez létre? Egy gátlási folyamat 
megszűnésénél. 
 

Tulajdonképpen alapvető jellemzőit tekintve minden tanulási 
szituáció gátlási szituáció megszüntetésével azonos. Amikor valamit meg 
kellene tennünk, de nem tudjuk megtenni, akadályok miatt, és végül 
rálelünk a megoldásra. 
 

Az idegrendszernek két alapvető működési formája van, az 
izgalom és a gátlás. Az izgalom- és a gátlásszabályozó rendszeren belüli 
eloszlásának függvénye az, hogy pozitív, emocionálisan jó, kellemes, vagy 
negatív, emocionálisan hátrányos, kellemetlen állapotok alakulnak ki. Az 
utóbbi állapotok általában úgy jönnek létre, hogy valamilyen pozitív 
motivációs folyamat akadályba ütközik, frusztrálódik. Egyszerűen 
demonstrálható ez azzal, ha egy közepesen éhes állat elé leteszek egy adag 
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húst. Immel-ámmal odamegy és eszeget. Ha viszont a nyakánál 
megfogjuk, és egy kicsit visszahúzzuk, nagy erővel tör előre, mintha 
megnőtt volna az étvágya. Paradox módon abban a pillanatban, amikor 
egy pozitív funkciót elkezdünk gátolni, megnő az intenzitása. 
Valószínűleg ezért fokoz minden élvezetet a tilalma. 
 

(A gátlás a megerősítés és a motiváció, s ez által a tanulás 
szükségszerű feltétele, de ellenkező hatása is lehet.) 

 
Az idegrendszer csodálatosan manipulál a gátlás induktív 

hatásával. Olyan intenzitásfokig fel tud pörgetni idegrendszeri 
működéseket, hogy azok maradandó nyomokat hagynak. Tehát amit 
gátlásnak nevezek, az nem általánosan elítélendő dolog. Szükségszerű 
eleme a tanulásnak, de - és itt jön a pedagógus művészete - arra kell 
vigyázni, hogy milyen mértékben alkalmazom, mert átcsaphat a 
szabályozás olyan fázisába, amikor rossz kapcsolatokat fixál. Néhány 
évtizede hallatlan érdekes felfedezést tett egy Zeigarnik nevű szovjet 
pszichológusnő. A következő játékot csinálta tanítványaival. Két csoportra 
osztotta őket. Mindegyiknek feladatot adott. Egyik csoportnak hagyta, 
hogy megoldhassák a problémát, a másiknál megszakította, mielőtt 
befejezték volna. Vajon ki jegyezte meg jobban a problémát? Meglepő 
módon az a csoport, amelyiknek nem engedte a megoldást befejezni. 
 

Ennek az effektusnak a vizsgálatával kezdték el mérni a 
frusztráció, a gátlás különböző fokainak hatását. Kiderült, hogy ha a 
frusztráció egy kritikus szintet átlép, akkor a gátlás káros következményei 
és nem intenzitásfokozó hatása érvényesül. Pedagógiai szempontból a 
tapasztalat kell, hogy esetenként döntsön. 
 

Sajnos tapasztalatom szerint a pedagógusok zöme még mindig nem 
tett le arról, hogy ne alkalmazzon több büntetést, mint ami indokolt. A 
pedagógus gyakorlatának és a nevelt egyén személyiségének kell 
eldönteni, hogy a törés, ez a kritikus pont mikor következhet be. Ez a pont 
az, ahol a fiziológus nem adhat tanácsot. A pedagógusnak kell 
megismernie a gyerek személyiségét, hogy személyre vonatkoztatottan 
ebből a két nagy manipulálható entitásból az izgalom-vonzás és a taszítás-
gátlásból mennyit alkalmaz. Van egy nagyon tehetséges orosz nyelvtanár 
barátom, aki képességét azzal bizonyította, hogy majdnem minden évben 
4-6 gyereket küld országos versenyre, ahol sorozatosan eredményeket 
érnek el és helyezést kapnak. Izgatott nagyon, hogy mi állhat e feltűnő 
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teljesítmény mögött. Nem olyan egyéniség, akire azt mondjuk, hogy 
varázslatos, aki elsöprő hatással van a diákokra, tehát nem az ún. 
karizmatikus egyéniség. Többek között a következő izgalmas dolgot 
mondta: „Van egy nagyon egyszerű módszerem. 2 hónapot szentelek 
minden osztály megismerésére. Megtanulom őket abból a szempontból, 
hogy ki tud legjobban felelni az óra elején, ki a közepén és ki a végén. Ezt 
rendszeresen alkalmazom és a gyerekek sikert érnek el. Itt azonban a 
lényeg az, hogy a gyereket meg kell ismerni!” Az idegrendszeri 
dinamikának ugyanis több típusa van. Le kell tudni tapogatni azt, hogy ki 
milyen. Amikor a gyerekek egy kicsit elkanászodnak, akkor mit csinálsz, 
kérdem. „Nagyon egyszerű! Aki a legjobban produkál az elején, azt a 
végén hívom fel. Ez büntetésnek elegendő, nem kell egyéb büntetést 
alkalmaznom.” 
 

Mindehhez azonban olyan képesség birtokában kell lennie a 
pedagógusnak, mely kiemelkedő a személyiségjegyek felismerésében. Ez 
az a pont, ahol nekem abba kell hagynom, mert ebben a fiziológia tud a 
legkevesebbet mondani. Amiben az ember fiziológiailag legkevésbé 
közelíthető meg, az a komplex személyiség. E területen sokkal többet tud 
az az empíria, amit Önök gyakorolnak. 
 

Ha az itt elmondottak adtak olyan ötletet, amely alátámasztja saját 
tapasztalatukat, akkor úgy érzem, előadásom elérte kitűzött célját. 
 

Köszönöm figyelmüket. 
 

 
 

szerkesztette és közreadja: Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1985/11, 4-6 p. 
 

Hatvanöt év tapasztalatainak összefoglalásaként 
 

Máthé Klára: Felkészítés a zenei pályára * 
 

A természet adta muzikalitás önmagában nem elégséges ahhoz, 
hogy a zenét pályaként válasszuk. Már a kezdeti tanulóévek megmutatják, 
hogy egy gyermek rendelkezik-e azzal a szorgalommal, kitartással és 
céltudatossággal, mellyel veleszületett képességei könnyen és gyorsan 
fejlődnek. 
 

Az általános gyakorlat azt mutatja, hogy akik a zenét választják 
hivatásként, a zenét tanulók seregéből már 12-14 éves korban 
kiemelkednek. Nem lehet tudni, mikor és hányan válnak közülük 
művésszé. A pubertás befejezése előtt erre vonatkozóan csak nagyon 
ritkán adhatunk egyértelmű választ. 
 

A zenei hivatásra való felkészítésben a tanár feladata mérhetetlenül 
sokoldalú. Mennél tehetségesebb a növendék, annál nagyobb a tanár 
felelőssége és jelentősége. 
 

A zongoratanulás kezdeti lépcsőfoka röviden a következő 
feladatokat foglalja magában: a belső hallás kifejlesztése, a zenei fantázia 
kibontakoztatása, annak az érzéknek kiképzése, hogy a zene metrikus és 
ritmikus rendjét megérezzük, a legegyszerűbb zenei formák, valamint a 
polifon- és homofon-építkezés alapelemeinek megvilágítása, a 
kottaolvasás elsajátítása és az aktív izommunka gyakorlása. A zeneiskola 
alsóbb osztályaiban a született zenei készség kibontakoztatása és a 
zongoratechnika kiképzése a legfontosabb feladat. A tanítás elsődleges 
célja a zene szeretetére való nevelés; ezért a lehető legnagyobb mértékben 
teret kell adnunk a gyermek minden örömteli, ösztönös 
megnyilvánulásának és mozgásigényének. Ezt indirekt úton érhetjük el. A 
zenei folyamat, tartalom és rend iránti fogékonyság felkeltésének eszköze 
mindenekelőtt az adott probléma iránti érdeklődés felkeltése, mely akkor 
jár sikerrel, ha figyelembe veszi a gyermek életkori sajátosságait, szellemi 
világát, értelmi érettségét, és egyéni hajlamait. A problémát először kerülő 
utakon kell körbejárjuk, hasonlatokat használva, melyek a gyermeki 
fantáziát megmozgatják, a gyermek életéhez és környezetének 
eseményeihez kapcsolódnak. Ezáltal kihasználhatjuk játékkedvét, 
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utánzókészségét és ügyességét. Tevékenységét lehetőség szerint úgy 
irányítsuk, hogy a probléma megoldására ő maga találjon rá. A felfedezés 
öröme és az ezzel kapcsolatos sikerélmény a további munka hajtóerejévé 
válik. A gyermek szívesen dolgozik azért, hogy méltányolják, jó jegyet 
kapjon, elismerjék. A hangszer melletti zenei tevékenységen keresztül 
igényévé válik, hogy önmagát kifejezze, érzelmeiben megnyilvánuljon. 
Mindez jelentős tényező általános emberi fejlődésében és 
jellemformálásában is. 
 

Az a célkitűzés, hogy a fiatal tanítványt hivatásos zenei pályára 
alkalmassá tegyük, mind a tanárt, mind a növendéket nagyobb szabású 
feladat elé állítja. Az érzelmi vonzódás, ambíció, és egy bizonyos fokú 
technikai felkészültség, alapkövetelmények. Várakozással teli 
érdeklődéssel néz a növendék a nehezebb és nagyobb feladataik elé. A 
nagy cél most az ösztönösség és a tudatosság legteljesebb egységének és 
arányának megtalálása. 
 

A zongorajáték rendkívül összetett tevékenység. Ha alapelemeire 
bontva vizsgáljuk, magába foglal ez a folyamat egy sor akusztikus, 
vizuális és mechanikus tudati tevékenységet. A tanárnak az a feladata, 
hogy a tanulóban ezt a folyamatot beindítsa és kiképezze. A növendéket a 
kezdet kezdetétől saját játéka iránti legmagasabb igényességre kell 
nevelni. Ez az igény nemcsak a hang szépségére, a helyes kidolgozásra és 
a célszerű technikai megoldásra korlátozódik Legfontosabb követelmény, 
hogy a tanulóban felébresszük annak szükségességét, hogy a 
tanulmányozott darab mélyére hatoljon, felébresszük a tartalom 
keresésének és a megoldás megtalálásának örömét, a kutatási vágyat. 
Következésképpen, meg kell győzzük őt arról, hogy a technikai megoldás 
a zenei elképzeléssel szorosan összefügg, és hogy elképzelésének 
megvalósítása a technikai eszközök szuverén birtoklása nélkül lehetetlen. 
A tapasztalatszerzés útján a növendéknek fel kell ismerni, hogy a szellemi 
és fizikai tevékenység között dialektikus összefüggés van. Ennek a 
felismerésnek értelmében kell neki is további munkáját folytatni. A 
hangképzés, hallásfejlesztés, összhangzattan, formatan, zenetörténet stb. 
nem öncélúan elszigetelt külön szakterületek. A magasabb fokú 
kottaolvasás, a stílusjegyek és a zenei építkezések felismerése nélkül, a 
zene belső összefüggésének és a mű dramaturgiájának megértése nélkül 
egy zongorajáték sohasem lehet vonzó és meggyőző. 
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Az ilyen felismerésekre alapozott tanítás első pillanatban talán 
bonyolultnak és hosszadalmasnak tűnik. De a tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy a kezdeti nehézségek intenzív munka mellett gyorsan leküzdhetők, 
és a további fejlődés rövid idő alatt nagy előrehaladást eredményez. 
Elkerülhetetlen, hogy tanár és növendék között ne fejlődjék ki szoros 
kapcsolat, melynek alapja a fenntartás nélküli bizalom. Ha a tanár 
előlegezi bizalmát, ha hisz a tanítvány tehetségében és 
teljesítőképességében, ha a növendék érzi, hogy szeretettel és bizalommal 
fordulnak felé, „szárnyat kap”. A tanuló örömmel teli várakozással kell a 
tanterembe lépjen. Az a tanártól függ, hogy a növendéke kezdeti 
elfogódott merevségét feloldja, és mielőbb könnyed fesztelenségnek adjon 
helyet. A növendéknek a legkisebb sikereredményét is érezni kell. A 
lelkesítő, dicsérő szavakkal ne fukarkodjunk! Az elismerés sokkal 
hatásosabb a korholásnál, dorgálásnál. A felmerülő problémáikat 
közösen·kell megoldani, minden oldalról megvilágítva azt. A megoldás 
útját oly módon kell megtalálni, hogy a probléma mögött rejtőző végső cél 
elérését segítse. A közeli cél az analízis, de a távolabbi a szintézis! 
 

A növendék lassan megtanul önállóan gondolkozni, felfogja a 
zongoratechnikával, - billentésmóddal, a játék kidolgozásával stb. 
kapcsolatos tanári utasításokat. Figyelmessé válik, és megtanul 
egyidejűleg különböző feladatokra koncentrálni. Munkakedve és   munka- 
szeretete, munkaképessége növekszik. Egyszerűbbé, magabiztosabbá 
válik. Türelmetlenségének fékje tanárának türelme. A feladatok nőnek, 
összetettebbé vállnak Növekszik a növendék felelősségérzete. Önálló 
szemléletre és saját áttekinteni tudásra tesz szert, mely azt eredményezi, 
hogy tanárával öntudatosan és félelemmentesen, partnerként tud 
beszélgetni. Fokozatosan megtanul helyesen gyakorolni. Zenei és 
technikai szempontból magasabb szintű kiképzése megkezdődhet. 
 

Nem lehet ennek a rövid cikknek feladata, hogy metodikai és 
didaktikai szempontból átfogó analízist adjon. Csupán bepillantást 
nyújthat, megláttathatja, hogy a gyorsuló követelményekkel összhangban, 
szem előtt tartva a növendék egyéniségének, emberi kvalitásainak és 
szellemi fejlődésének harmonikus kibontakoztatását, milyen sokoldalú 
terv szerint kell egy tehetség fejlődését kormányozni. 
 

Mindazonáltal hangsúlyozni szeretném, hogy bár a növendékek 
képességei különbözőek, a muzsikus pályára való felkészítés igényes 
módszerében nem tehetünk különbséget. A fejlődés nem mindig töretlen. 
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A tanár tanácsai kritikus pillanatokban életfontosságúak lehetnek. Itt 
nyújthat a tanár legnagyobb segítséget; megkímélheti növendékét a 
sorsszerű megrázkódtatásoktól, ha sikerül visszaadnia növendéke 
önbizalmát és visszavezetni a helyes útra. 
 

A tanár az az őszinte barát, akihez növendéke bármikor fordulhat 
gondjaival. Etikai példája, növendékeivel való kapcsolata pedig a 
tanítványban azt a felismerést eredményezi, hogy az emberré formálás és 
művésszé nevelés a legszebb hivatások egyike. 
 

Az írás a Das Kind am Klavier - Padagogen sozialistischer Lander zu Fragen 
des Klavierunterrichts c. kiadványban jelent meg.  
(VEB Deutscher Verlag für Musik Leipzig, 1980.)  

 
közreadja és fordította: Ábrahám Mariann 

 
 
 
Parlando: 1986/4, 8-13 p. 
 

Jan Dostal 
A gyengébb képességű gyermekek kezdőtanításáról 

 
A gyengébb adottságú gyermekek tanításával kapcsolatban a 

tanárok véleménye megoszlik. Egyesek szerint az ilyen gyermek tanítása 
csak időpocsékolás, pénzkidobás, mert még ahhoz is hiányoznak a 
szükséges feltételek, hogy szerény műkedvelőként tudjanak majd 
muzsikálni. Nem lenne helyes, ha ezt a nézetet minden esetben cáfolni 
akarnánk, hiszen kétségtelenül érvényes minden olyan, kötött tananyagú 
iskolára, ahol tehetség nélkül elképzelhetetlen egy bizonyos színvonal 
elérése. Egy átlagos tehetségű gyermek, akit valamilyen okból ilyen 
iskolába irányítanak, nem tud lépést tartani a tananyag követelményeivel; 
tanára állandóan elégedetlen vele, a gyermek hamarosan kedvét veszti, 
nem akar tovább tanulni, sőt, az is előfordulhat, hogy magát a zenét is 
megutálja. A zongoraoktatásnak azonban nem a speciális iskolák 
látogatása az egyetlen módja, és általános nézetként elfogadhatatlan lenne, 
ha lemondanának az átlagos képességű gyermek tanításáról, mivel 
„célszerűtlen”. A zongoratanítás ugyanis éppenséggel nemcsak a 
hangszeres készségek kialakítását jelenti, hanem egy emberpalánta zenei 
nevelésének különösen intenzív formáját is, amely kiemelkedő jelentőségű 
lehet a gyermek személyiségének formálásában. Ez az érték a gyermek 
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életében akkor is jelentős, ha a zongorajáték eszközeinek uralása esetleg 
nagyon is tökéletlen marad. Különösen a kevésbé tehetséges gyermek 
esetében döntő, milyen módszerrel tanítja a tanár. Megfelelő irányítás 
esetén sokszor ezek a gyermekek is nem várt eredményeket mutatnak fel. 
 

Sok tanár, noha nincsenek előítéletei az átlagos tehetség tanítását 
illetően, mégis azt a központilag előírt tananyagot alkalmazza, amit a 
tehetséges gyermekek számára állítottak össze. Ugyanúgy magyaráz, 
ugyanazokat az etűdöket és darabokat, ugyanazokat a billentésfajtákat 
tanítja, csupán jóval lassabban haladva. Ennek rendszerint az az 
eredménye, hogy a gyermek nem tud játszani, érdeklődését veszti, a tanár 
pedig a hajótörés okát nem magában, hanem a „körülmények” kedvezőtlen 
voltában keresi. Hiba, ha azt kívánjuk a gyermektől, hogy feleljen meg a 
metodikának. Az a helyes, ha módszerünket a gyermek képességeihez és 
adottságaihoz igazítjuk. 
 

A gyengébb képességű gyermeknek másfajta munkára van 
szüksége. Az, amit a tehetség hiányának szoktunk nevezni, 
többféleképpen nyilvánulhat meg - jelentheti a hallás, a ritmusérzék, a 
kézügyesség, a felfogóképesség gyorsasága, a gondolkodás, a fantázia, az 
érdeklődés hiányát stb. Ennek ellenére a gyengébb képességű gyermek 
számára is felállíthatunk bizonyos - a munkára vonatkozó - 
alapszabályokat: 
 

1. Legfontosabb célunk a gyermek muzikalitásának, mindenekelőtt 
ritmikai és dallamképzelő erejének fejlesztése legyen. 
 

2. Minthogy az előrehaladás lassabb, ennek megfelelően kell 
redukálnunk a pianisztikus követelményeket is. 
 

3. Épp ezért rendkívül fontos, hogy a tanóra érdekes, eleven 
legyen, nehogy a gyermek elveszítse érdeklődését. 
 

4. A tananyagot a gyermek teljesítőképességének megfelelően 
válasszuk ki, vagyis zeneileg kevésbé igényes darabokat válasszunk, és 
tekintsünk el a szükséges billentésmódok részletes kidolgozásától - a 
technikai gyakorlatokat korlátozzuk a legszükségesebbekre. 
 

 5. A tanár pedig legyen rendkívül türelmes, szeretetre méltó, 
őszinte érdeklődéssel forduljon növendéke felé. 
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Ezek szerint a kezdőtanítás sajátos munkamódszert kíván. A fő cél 
a zenei képzelőerő fejlesztése. Ilyenkor általában a zongoratanításnak 
bizonyos mértékéig pótolnia kell a zenei előképzést. Legyünk tisztában 
azzal, hogy a zongorázás csak akkor értelmes tevékenység, ha zenei 
elképzelések megtestesítője. Mielőtt fejleszteni kezdenénk a pianisztikus 
készségek eszköztárát, ki kell alakítanunk egy egyszerű dallami 
képzelőerőt, melyben jelen van a ritmusérzék, a dinamika, a hangszín és a 
kifejezés is. A gyermeknek ezeket a zenei elképzeléseket kell - saját 
igényként - átvinni a zongorára, és megvalósítani játékában. 
 

A tanítást különböző, zongorán megszólaló zenei játékokkal 
kezdjük, ezekből bontakozzék ki egyre inkább a tényleges zongorázás - 
egyenlőre kotta nélkül. 
 

Első gyakorlatoknak a következőket ajánlanám: 
 

1. Egy adott hang utánéneklése. Ha nem sikerül, kezdjük azzal a 
hanggal, amit a gyermek magától énekel, anélkül, hogy tudatában lenne a 
hang magasságának. Később fokozatosan bővítsük ezt az alaphangfekvést: 
toljuk el kissé, felfelé és lefelé (fél- és egész hanggal), illetve utánozzunk 
jellegzetes hangokat: szirénabúgást, vonat zaját, szúnyog zümmögését, 
állathangokat, mindenekelőtt madarak énekét stb. 
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2. Egyszerű ritmusképlet utánzása. (Legfeljebb öt ritmusértékből 
álljon - a gyermek tapsolja utánunk, de kopogja le a zongorán is.) Ha nem 
sikerül, a lépegetést gyakoroljuk, zongorakísérettel: különböző tempóban, 
később gyorsítva, lassítva is; kerüljön azután akcentus minden másodikra, 
negyedikre, később minden harmadikra; majd következzék ritmikus 
járásnak megfelelő karmozgással egybekötve. 
 
 
 
 
 
 

vagy 
 

3. Az elemi ritmikai képzelőerő fejlesztése. Ritmikailag kifejezően 
deklamált gyermekmondókák vagy kiszámolók, melyek ritmusát 
egyidejűleg kopogjuk a zongora egy hangján. - Adott kétütemű ritmust 
saját fantáziája alapján egészítsen ki másik két ütemmel, tapsolva, vagy a 
zongora egy hangján játszva, esetleg szavakkal, kérdés-felelet formájában: 
„Mit kapok tőled?” „Egy nagy kosarat.” 
 

4. Az elemi dallam-képzelőerő fejlesztése. A tanár előzetesen 
megbeszélt hangot játszik a zongorán, a tanuló megpróbálja ugyanolyan 
hosszan és erősen utánozni (Martienssen-féle alapgyakorlat). Vagy a tanár 
előre meg nem beszélt hangot játszik, amit a növendék igyekszik kikeresni 
a hangszeren (különböző hangokkal próbálkozik, amíg megtalálja az 
„igazit”). Ha a növendék megoldotta ezeket az elemi feladatokat, 
következhetnek a nehezebbek - két-három hang kikeresése a tanár 
előjátéka után (egy, esetleg két, előre meghatározott billentyűt használjunk 
fel). A hallás fejlesztésére alkalmas találós kérdések: „így szól a C hang; 
vajon az a hang, amit most játszom, C vagy nem?” Keresse meg a tanár 
által játszott dalban szándékosan elrejtett hibákat. Végül maga is próbáljon 
meg eljátszani ismert dalokat zongorán, előbb egy ujjal, a tanár 
segítségével, tanácsaival, végül minden ujjal, mindkét kézzel, külön-
külön, majd mindkét kézzel együtt. (Bal kézzel egy vagy két oktávval 
mélyebben.) Transzponálja a dalt hallás után. 
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5. Ritmusosztinátó. A tanuló folyamatosan játssza ugyanazt a 
ritmust az előre adott egy vagy két hangon (pl. burdonkvintben, azaz a 
skála első és ötödik hangján, egy oktávval mélyebben); először csak alap 
negyed ritmusban, azután egyszerű ritmusképletekben, pl.: 
 
 
 
 
 
vagy ehhez hasonlóan, aminek a megfelelően kiválasztott szöveg adhat 
értelmet és segítheti, hogy rögződjék. Efölé a ritmusosztinátó fölé játsszon 
a tanár valamilyen dalt vagy más alkalmas dallamot. (Később a növendék 
önmagát is kísérheti ilyen módon.) 
 

6. Dallamos ritmusosztinátó. A növendék az előbbiekhez 
hasonlóan ritmust játszik, amely azonban két hang között osztódik meg, 
pl.: 
 
 
 
 
 

7. Dallamok kitalálása gyermekkiszámolókra vagy más 
szövegekre. A gyermek először lekopogja a kiszámoló ritmusát, majd 
ugyanezt a ritmust eljátssza a tanár által meghatározott két (később három) 
hangon. Az így keletkezett dallamot a játékkal egyidejűleg énekelje is el 
(ezért a megadott hangok legyenek a gyermek hangterjedelmén belül). 
 

Nincs általános szabály arra, meddig maradjunk a kizárólag fül 
után való játéknál; ez az időtartam két héttől fél évig terjedhet, olykor még 
tovább is. Az időtartam az életkortól, a növendék adottságaitól és az 
előrehaladás gyorsaságától függ. A tanár ne siettesse a kottából való játék 
elkezdését, hasonlóképpen a kotta írás elsajátítását sem. A kottából való 
játék bonyolult, és a legtöbb gyermek számára rendkívül megerőltető lelki 
tevékenység, és akadályozza a gyermek zenei fejlődését: minél kevésbé 
fejlett a muzikalitás, annál nagyobb a veszélye, hogy a gyermek a 
kottaképet teljesen mechanikusan olvassa, vagyis hogy a kottakép nem 
egy hangzó hang jele lesz, csupán egy billentyűé, a klaviatúra 
meghatározott pontja. Ha egy hangjegyet lát, csupán egy billentyűt képzel 
el, és aktivizálja a kezét mozgató apparátust, hogy a billentyűt lenyomja. 
Ez viszonylag könnyű, és ily módon a zongoraóra látszólag egész jól 
betöltötte feladatát. Bizonyos idő után azonban a gyermek óhatatlanul 
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elveszíti kedvét a további játékhoz. Ennél a játékmódnál ugyanis a zenei 
képzelőerő tökéletesen kiiktatott; a kottaszöveg kizárólag vizuális 
elképzelések realizálására szolgál (különböző billentyűk megütésére), nem 
pedig zenei gondolatok megszólaltatására. Az olyan zongorajáték, 
melynek alapja vizuális képzetek megszólaltatása, természetesen egészen 
értelmetlen tevékenység, amivel az ember érzelmileg tartósan nem 
azonosulhat. Ezért a tanárnak sohasem szabad szem elől tévesztenie a 
legfontosabb alapszabályt, hogy a kottakép nem a billentyű, hanem az élő 
hang jele. Ugyanezen okból szükséges, hogy a kottaírás elsajátíttatásánál 
is olyan úton járjunk, amely - bár eleinte nehezebb - értelmes zenei 
tevékenységet valósít meg: a növendéket úgy kell irányítanunk, hogy 
belső hallásával a leírt hangot is hangképzetekké, hangokká változtassa, és 
ezt a hangelképzelést reprodukálja hangszerén. Mielőtt megüt egy 
billentyűt, hallja előre a hangot, „legyen a fülében” (bár ez a 
hangelképzelés nem mindig egyformán erős); ez az alaptörvény a kottából 
való és kotta nélküli játékra egyaránt érvényes. 
 

A fentiek alapján a gyengébb képességű gyermekek tanításával 
kapcsolatban két alapszabályt állíthatunk fel. Az első: mindaddig nem 
kezdődhet el a kottából való játék, amíg a növendék zenei képzelőereje 
legalább annyira nem fejlett, hogy a billentyű lenyomását egy zenei 
történés külső megnyilvánulásaként érzékeli és éli át. Ezért nem ajánlatos 
elkezdeni a kottából való játékot, amíg a tanuló nincs azon a fokon, hogy 
hallás után el tud zongorázni egy dalocskát. Ilyen esetben ugyanis nincs 
lehetőség arra, hogy a hangjegyeket mással, ne a vizuális elképzeléssel, 
vagyis a billentyű megütésével kapcsolja össze. Ha pedig ezt szokja meg, 
a továbbiakban nem küzd a zenélés lényegi tartalmáért. 
 
A második (ugyanilyen lényeges, mégis a gyakorlatban többnyire 
figyelmen kívül hagyott) szabály: a kottaírás elsajátításával olyan lassan 
kell haladnunk, hogy a tanulónak elegendő ideje legyen a látott és a 
hangzó hang közötti kapcsolat tudatosítására és ez a kapcsolat alaposan 
bevésődjék (természetesen nem az abszolút hallás értelmében). Kezdettől 
fogva a hangzó hang elképzelése legyen az összekötő kapocs az olvasott 
hangjegy és a billentyű megütése között (magasság, időtartam, hangerő és 
hangszín tekintetében egyaránt). Gyengébb képességű gyermek esetében 
mindez lehet pontatlan, elmosódott, de feltétlenül szükséges, hogy ez az 
összekötő láncszem ne hiányozzék. (Tehetséges gyermekeknél az előzetes 
hangelképzelés következetes számonkérése -  azaz az „üresjáratból” minél 
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nagyobb mértékű kiiktatása. -  csakhamar az abszolút hangmagasság 
meghallását eredményezi, legalábbis a zongora hangját illetően.) 
 

A helyes hangerő billentésének szempontjából fontos, hogy idővel 
a gyermek a hang kicsengésének tartamával is számoljon, és képes legyen 
azt fülével kontrollálni; vagyis a hangerősséget ne csupán a billentés 
pillanatában, hanem a kicsengés végéig, a hangjegyérték teljes 
időtartamában kontrollálja. Bármilyen módszert alkalmaz is a tanár 
tanítási és nevelési feladatainak megoldására, mindig következetesen 
ellenőriznie kell, vajon a növendék a leírt hangjegyeket valóban hangzó 
hangoknak képzeli-e, azok minőségi jegyeivel együtt. A következőkben 
szeretnénk bemutatni a kottaolvasás tanításának egyik lehetséges 
metodikáját, amely a gyengébb képességű gyermekek oktatásánál is 
alkalmazható lenne. 
 

1. Egy, két, esetleg három hangjegy magyarázatával kezdjük; 
legyenek ezek a gyermek hangterjedelmében; kezdetben ne beszéljünk 
ritmusértékekről: fél kotta értékű hangot vegyünk. A tanuló először írja le 
a hangjegyeket, s csak azután gyakorolja nevük olvasását. Ezután a már 
megtanult hangjegyekkel (énekelve vagy előjátszva) kis dallamdiktálás 
következik; az így feljegyzett kis dallamot a tanuló előénekelje saját 
feljegyzése alapján, és csak azután játssza (egy ujjal). 
 

2. Az első hangok türelmes és alapos kimunkálása után újabb két-
három hanggal bővítsük a már ismert hangjegyek körét (pl. a c1-g1 vagy a1 
tartományban). Most már a tanuló ezen hangok felhasználásával tud 
lejegyezni számára ismerős kis dallamokat - éspedig egyelőre a ritmikai 
értékek megkülönböztetése nélkül, de az ütemvonalak behúzásával. 
 

3. Csak ezután ismertessük a növendékkel a ritmikai értékeket. 
Kezdjük gyermekdalok, kiszámolók deklamálásával, éneklésével, és a 
szótagok (vagyis a hangjegyértékek) együtt-tapsolásával. A tanuló 
különbséget tesz a hosszú és rövid szótagok között, és megtanulja 
lejegyzésüket (fél és negyed, vagy negyed és nyolcad értékekben). Ezután 
következzék egy adott ritmus utántapsolása, vagy egy hangon való 
eljátszása (rövid ritmikai szöveg). 
 

4. A következő lépés a lejegyzett melódia és a ritmus 
összekapcsolása lenne (írva és olvasva). A növendék először énekelje el 
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ezeket a hangjegyeket, és csak utána játssza: először egy ujjal, majd a jobb 
kéz valamennyi ujjával, végül a bal kéz ujjaival. 
 

5. Csak ha mindezt átvettük, akkor bővítsük az eddig megismert 
hangok körét újakkal: vagy a basszuskulcs f-c1 hangjait vegyük hozzá, 
vagy a kétvonalas oktáv c2-g2 hangjait. Aranyszabály, hogy a növendék 
először minden dallamot énekeljen el, és csak azután zongorázza! Ha az 
adott hangok hangterjedelmén kívül esnek, transzponálja oktáv 
transzpozícióval saját hangfekvésébe. 
 

Természetesen azt is megtehetjük, hogy a ritmusértékek 
feljegyzésével kezdjük a tanítást, és csak utána rögzítjük a 
hangmagasságot. A tanár pszichológiai belátásán és pedagógiai érzékén 
múlik, hogy felmérje, mennyire pontos a tanuló képzelőereje, és ügyeljen 
arra, nehogy a muzikalitás fejlesztése a növendék számára nyomasztó 
teher legyen. Elvileg nincs arra szükség, hogy már a kezdet kezdetén 
tökéletesek legyenek a melodikus és ritmikai elképzelések, de a zenei 
érzékenység fejlesztése semmi esetre sem maradhat abba a kottából való 
játék megkezdésekor. A muzikalitás kialakítását, képzését - kis játékok, 
feladatok, ellenőrző gyakorlatok, rejtvények bevonásával - az egész 
tanulási idő alatt folytatnunk kell. 
 

A tanár állandóan ügyeljen arra, hogy a gyengébb képességű 
gyerekek zongoraórája se legyen soha fárasztó. Hassa át mindig a zenélés 
öröme, amely a növendéknek erőt ad, hogy tanulmányainak nehezebb 
szakaszait is leküzdje. 
 
 

közreadja és fordította: Ábrahám Mariann 
 

 
 
 
 

 
 

J. Dostal: Über den Anfangsunterricht bei weniger begabten Kindern (Das Kind am 
K1avier c. kiadványból, VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, 1980). 

 
A cikk közlése a Parlando 1984. novemberi  és decemberi számaiban megjelent cikkhez 

kapcsolódik: Dr. Veczkó József: Élmény, öntevékenység és önkifejezés az ének-zene oktatásban. 
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Parlando: 2001/1-2, 40-43 p. 
 

AMADEUS WEBERSINKE 
 
 

NÉHÁNY GONDOLAT J. S. BACH MŰVEINEK 
ELŐADÁSÁHOZ* 

 
Mindenekelőtt két félreértést 

szeretnék tisztázni. Bach-
specialistaként kaptam meghívást: 
nem vagyok az, és ilyen nem is 
létezik! Ha felmászunk a Himalája 
tetejére, még nem válunk annak 
szakértőjévé. Én szeretem Bachot és 
sokat játszom. Csak így lehet egy 
minden ezer évben egyszer 
megadatott jelenséghez közelebb 
kerülni. Ha Önök ugyanezzel a 
szenvedéllyel játsszák Bachot, szintén 
„Bach-specialistákká” válhatnak

ajd. 
 

megosztani a 
ondolataimat Önökkel, társalogni a Bach-játék kérdéseiről. 

 

esen más, mint a gyakorló zenészé. Kérdésem, 
ajon szeretik-e Bachot? 

 

. Ezekkel a zenékkel nem kerülhetünk könnyedén 
bizalmas kapcsolatba. 

 
m

A másik félreértés: nem előadni szeretnék, hanem 
g

Mindenki másként látja Bachot és mindenki másként magyarázza. 
A zenetudomány, a kutatás például egyre mélyebben ismeri meg. Én ezt 
természetesen nagyon nagyra értékelem, mert ennek köszönhetjük, hogy a 
bachi életmű kottaszövegét eredeti formájában megismerhetjük. 
Szemléletük azonban telj
v

Az életünk folyamán sokáig azt hisszük, közeli kapcsolatban 
vagyunk Bachhal, ismerjük, minden érthető. Hosszú időnek kell eltelnie 
ahhoz, amíg megértjük, hogy ez egyáltalán nem így van. Ugyanígy kell 
állnunk Mozart, Haydn, sőt talán még Beethoven zenéjével is. Még azt is 
merem mondani, hogy Chopin is egy teljesen más világ, mint a miénk, 
mint amit megszoktunk
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Ahhoz, hogy megtaláljuk a hozzájuk vezető utat, nagyon sok 
mindent kell tudnunk keletkezésük körülményeiről is. 
 

Minden zene bizonyos szempontból természetesen ugyanabból a 
forrásból fakad. De minden szerző zenéjét illetően vannak speciális 
források is. Bachnál például feltétlenül tudnunk kell azt, milyen korba 
született bele, mit kapott az elődeitől, vagyis az ő stílusát, műveit mi 
befolyásolta. Mi volt az, ami számára előre ismert és meghatározó volt. Ha 
ennek igazán utánanézünk, felismerhetjük az akkori zene mély középkori 
eredetét, gyökereit. Bach a zenét az iskolában, Lüneburgban, Lübeckben a 
„Hét szabad művészet” - az asztronómia, a dialektika, a geometria, az 
aritmetika, a zene, a retorika és a grammatika - egyikeként tanulta. 
Megtanulta a dialektika és a retorika, és természetesen a matematika és az 
aritmetika szabályait is. A zenére is ugyanazok a törvények voltak 
érvényesek, mint a többi művészetre. A retorikára érvényes 150 
szabályból legalább 50 érvényes volt a zenére is. A kis figurációk, 
díszítések például bizonyos törvényszerűségeknek estek alá és ezek mind 
a hét szabad művészetre érvényesek voltak. 
 

A cisz-moll prelúdium végén (és még néhány helyen a 
Wohltemperiertes Klavierban) Bach a kéziratban beírta, hogy 37 ütem. 
Tehát aritmetikailag is meg kellett felelnie a műnek. A fúgákban, például, 
ha az ütemeket megszámláljuk, mindig megtaláljuk a matematikai 
rendszert. Ugyanígy a Goldberg variációkban is. A 30 variációt három 
részre is tagolhatjuk (1-9-ig, itt jön egy jelentős változás, 10-21-ig és a 22-
30. ütem), de két részre is (1-15, 16-30. ütem). Matematikailag ez egy 
többrétegű szituáció. 
 

Az f-moll háromszólamú invencióban mindhárom szólam konkrét 
tartalmat fed. A basszus kromatikus lépegetésének vonala a fájdalom 
érzését fejezi ki. Ha ennek a kornak a kompozícióit - nemcsak Bachét - 
vizsgáljuk, látni fogjuk, hogy ehhez mindig hozzátartozik egy fájdalmat 
kifejező kíséret. Tehát Bachnak meg volt kötve bizonyos szempontból a 
keze. Csak a harmadik szólamot komponálhatta szabadon. Ez esetben a 
harmadik szólam ugyanaz, mint a második, csak díszítve, apróbb 
értékekben. 
 

Minden Bach műhöz ennek a szemléletnek alapján kell 
közelednünk. Meg kell keresnünk az „alapérzést” és megvizsgálnunk, 
hogy a többi szólam milyen összefüggésben van ezzel, hogyan egészíti ki 
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ezt. Felfoghatatlan, hogy a Bach művekben minden összefüggés rendben 
van. Bach nem csak zenész, hanem egy csillagász is. 
 

Bachot visszafelé tekintő, összegző szerzőként szokták besorolni, 
de elfelejtik, mi minden mutat zenéjében a jövő felé. Példaként említem a 
Beethoven c-moll variáció témáját - a basszus kromatikusan lépeget -, a 
darab egyfajta chaconne, passacaglia, és felette a dallam lényegileg; 
azonos az f-moll háromszólamú invenció felső szólamával. Itt láthatjuk, 
milyen mély volt még egy évszázad múltán is Bach hatása. Tudnék akár 
száz példát is mutatni, de ez egy különösen szép példája Bach hatásának. 
 

Két másik példa Chopintól: az op. 10-es C-dúr etűd elejének 
harmóniai váza ugyanaz, mint a Wohltemperiertes Klavier C-dúr 
prelúdiuma elejének akkord építkezése. Mondhatjuk, hogy ez egyfajta 
hommage Bach felé. Ez nem olyan darab, melyben az ujjainkat kell 
mozgatni, hanem az akkordfelbontások nagy éneklése. A bachi díszítések 
apró értékei pedig ősforrásai a későbbi virtuozitásnak. Az op.10-es cisz-
moll etűd elejének figurációi egyszerű doppelschlagok. 
 

Délelőtti együttlétünk alkalmával a Háromszólamú Szimfóniákat 
díszített változatban adtam elő. Egyik díszítést sem én találtam ki. Benne 
vannak az új Bach összkiadásban, melyhez tartozik egy kritikai 
megjegyzéseket tartalmazó kötet is. Az eredeti Bach kéziratban öt 
szimfónia található így lejegyezve és emellett számtalan másolat is létezik, 
melyekbe - egyértelműen bizonyítható - Bach tanítás közben írta be a 
díszítéseket. A másolatok a tanítványoktól származnak. 1720-ban 
Friedemann Bach „Klavierbüchlein”–jében jelentek meg először a 
kétszólamú invenciók és szimfóniák díszítései. Friedemann Bach ekkor tíz 
éves volt. 
 

Bach, az apa egy éneklő előadásmódot szeretett volna megtanítani 
fiának a csembalón vagy klavichordon. Lehet érezni ezeken a darabokon, 
milyen atyai szeretettel írta meg őket Bach. A szimfóniák díszített 
változatai az érzést nyomatékosabban fejezik ki. A díszítés a hatást 
intenzívebbé teszi. Hogy ez a zongorán előadva hogyan hat, egységes-e 
vagy sem, azt Önöknek kell eldönteniük. 
 

A Klavierbüchleinben az Esz-dúr szimfónia díszítés nélkül 
található. Az atya úgy gondolta, hogy fiának meg kell tanulnia először a 
szólamokat játszani. A darabok sorrendjében is van egy poétikus fejlődés. 
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A fölfelé haladó vonal C-dúrtól h-mollig bizonyos zongorázásbeli 
problémákra mutat rá. Ezek a művek zeneileg a legmagasabb értéket 
képviselik, de nem adnak erőn túli feladatot. Rendkívül érdekes 
megvizsgálni a Klavierbüchleint, mely mutatja a művek keletkezési 
sorrendjét és megtalálhatók benne a Wohltemperiertes Klavier korábbi 
változatai is. A darabok körülbelül kétharmad olyan hosszúak csak és 
később kerültek bele a Wohltemperiertes Klavierba. Emellett megmutatja 
azt is, kik azok a kollégák, akiket Bach a leginkább tisztelt, nagyra tartott 
(Stölzer vagy Telemann például ennek a kornak legkiválóbb zenészei 
voltak). 
 

Bach művei előadásának egészen fontos kérdése a metrum és a 
ritmus szabadsága. Mi azt tanultuk a zongoraórákon a zeneiskolában, 
aztán az akadémián is, hogy szigorúan ütemben kell maradnunk. Ez azt 
jelenti, mintha Bachot, Beethovent, Mozartot mindig ütemezve kellene 
játszani. Ha így teszünk, a fürdővízzel együtt kiöntjük a gyereket is. 
 

Szerves mozgásban kell játszanunk, így fogalmazhatnám meg a 
lényeget. Az én tapasztalatom alapján - már 56 éve kell zongorát 
tanítanom - ki merem jelenteni, hogy nem a mechanikusan értelmezett 
ütem az első, hanem ez az utolsó szempont. Először meg kell éreznünk 
mindazt, ami egy darab mozgásában szervesen benne van. Bachnál 
mindenekelőtt a basszus az, ami egy teljesen világos ritmikai struktúrát ad. 
Ehhez jönnek a felső szólamok, amelyek mindegyikének saját külön 
érzésvilága is van. Mindenekelőtt ezeket kell megfogalmaznunk és ez nem 
jöhet létre a mereven és mechanikusan értelmezett ütemen belül. Ha ezt 
már megtaláltuk és az esztétikai igényeinket is kielégítette, akkor hozzá 
kell építsük a basszushoz. Aztán vissza kell térni a retorikai szabályokhoz, 
vagyis minden csoport kezdődik és egy darabon belüli zárlattal el is 
érkezik valahova. Ezt a basszus segítségével tudjuk csak meggyőző 
módon megvalósítani. Lélegeztetnünk kell a zenét. Az oboista megfullad, 
ha nem vesz levegőt. Miért gondoljuk, hogy a zongoristának nem kell 
lélegezni? 
 

Ezek a dolgok alapot adnak arra, hogy a tempó „változzon”. De 
tudnunk kell, hogyan lehet mindezeket rendezni, vagyis a változást és az 
egységben tartást hogyan tudjuk szervessé tenni. És a végén ebből azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy nem szabad mechanikusan értelmezett 
ütemben játszanom, hanem a jó előadásnál az ütemérzet, mint egy 
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gyümölcs a fáról, az ölünkbe hull. Ez azonban nagyon hosszú időt vesz 
igénybe. 
 

Ha az ember egy polifon művet kezd el gyakorolni, először az 
egyes szólamokat meg kell pontosan ismernie. Például a basszust önállóan 
végig kell játszani és megnézni, hogy hova vezet. A felső és a többi 
szólamnál is ugyanígy járjunk el. Én minden szólamot külön megtanulok 
kotta nélkül és addig foglalkozom velük, amíg úgy nem érzem, hogy 
mindent, ami abban a szólamban található, ki tudok tölteni, meg tudok 
fogalmazni. Bachnál nincs töltőszólam, minden szólam éneklő egyéniség, 
önállóan is megél. Hasonló ez ahhoz, mint amikor egy operakedvelő az 
együttesből csak az egyik szólam áriáját énekli el. Amikor a szólamot már 
nemcsak formálisan, hanem „belülről” is tudom kotta nélkül, 
feldolgoztam, megpróbálom összeérezni őket. Ebben a stádiumban újra 
megváltoznak a szólamok. Bach minden idők egyik legnagyobb 
pedagógusa. Egy szólamban egyszerű, a gyerek is el tudja játszani, két 
szólamnál vigyázni kell, a három szólam már szinte lehetetlen feladatot 
ad. 
 

Felmerül a hangszer kérdése is. Bach, mint tudjuk, a zongorát nem 
ismerte, ezért mi alapvetően rossz hangszeren játsszuk műveit. 
Mindenképpen egyfajta átdolgozást viszünk véghez, egyik nyelvről a 
másikra fordítjuk. Olyan, mintha egy költeményt ültetnénk át pl. 
magyarról németre. Nagyon gondosan kell ezt megtenni, hogy az 
egésznek a szellemét ne tegyük tönkre. Legnagyobb vétek a költemény 
szelleme ellen, ha eszperantóra fordítjuk le. Sajnos manapság, ha Bachot, 
Mozartot, Beethovent játsszunk, az eredmény gyakran olyan, mintha 
eszperantóra fordítanánk. 
 

*** 
 

A beszélgetés végén a hallgatóság kérdéseket tett fel. Falvai 
Sándor zongoraművész hozzászólásában röviden összegezte az 
elhangzottakat. „Mindenki keresi a maga útját Bachhoz: köztudott, hogy 
az ismert művészek közül is teljesen másként játszott Bachot Glenn 
Gould, vagy Szvjatoszlav Richter. Ez az út, amit és amiről most 
hallottunk, számomra különleges élmény volt. Két dolog különösen 
tanulságos. Az egyik: az előadás rendkívül személyes hangvétele. A 
másik: mindenfajta erőszaktól mentessége, olyasmitől, ami a motorikus 
játékra szokott általában jellemző lenni. Gyakran hangzanak el a 
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pódiumon olyan előadások, ahol csak a billentéssel szólal meg minden 
zenei karakter. Most a művek egyfajta billentési érzékenységgel 
hangzottak el és ez mindenféle sematizálással ellentétes. Mindent a zenei 
tartalom határozott meg, a zene mélyéből fakadt, nem a felszínéből. Nagy 
meglepetés volt számomra az időnek a szabad kezelése, a fontos formai 
pontok időbeli szabadsággal való interpretálása. Bár szokatlan volt, de 
nagyon tetszett.” 
 

*** 
 
Bach zenéje kimeríthetetlen. Örülök, ha sikerült gondolatainkat 
megosztani. 
                                                   Fordította és közreadja: Ábrahám Mariann 
 
 
*Az itt közölt szöveg a Zeneakadémián néhány hónappal korábban elhangzott hasonló 
témájú előadás kazettáról legépelt, szerkesztett változata. Az előadást a helyszínen 
tolmácsolta Kemenes András. (A szerk.) 

 
 

 
Parlando 2001/3, 75-76 p. 
 

MICHEL DAVIDSON 

MOZART ÉS A ZONGORISTA-NÖVENDÉKEK 
MAGYARORSZÁGON 

Micsoda öröm volt visszajönni Budapestre! Ezt megelőzően 
augusztusban jártam itt a minden eddigit felülmúló és legnagyobb EPTA 
konferencián, ahol tartottam egy előadást. „Nagy zűrzavarok Mozart 
zongoramuzsikájának játéka kapcsán” címmel. Ez a téma mindig lázba 
hoz. Bár már 15 országban tanítottam, újra és újra meglepődöm azon, 
hogy mindenhol Mozart marad a „legnehezebb” szerző. Már régóta látom, 
hogy valamennyiünknek szüksége van ebben a kérdésben segítségre. 
Aztán egy csomó kutatás, zenehallgatás, játék, tanítás és mindenekelőtt 
újragondolás 1998-ban megjelent a könyvem „Mozart és a zongorista” 
címmel *. 
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A Liszt Ferenc Tanárképző Főiskola igazgatója, Both Lehel 
meghívott, hogy tartsak egy kurzust a Mozart-interpretációval 
kapcsolatban, ebben az intézetben. Február 19-20-án a tanárképzősöket, 
21-én a Bartók konzervatórium növendékeit tanítottam. Tudtam, hogy ez 
egy rendkívül érdekes tapasztalatcsere lesz, hiszen az ország népességéhez 
viszonyítva egyetlen nemzet sem adott annyi kiváló klasszikus muzsikust 
a világnak, mint Magyarország! 
 

És ez újra nyilvánvalóvá vált tartózkodásom kezdetén, amikor 
abban a szerencsében volt részem, hogy az Akadémia nagytermében 
meghallgathattam Frankl Pétert. Frankl a „Jeunehomme” Mozart 
zongoraversenyt játszotta, karmester nélkül. Évek óta nem hallottam 
zongoristától ilyen ellenállhatatlan Mozart-játékot! Frankl spontaneitása 
mindenkit magával ragadott - a Menüett epizód hamisítatlan varázserővel 
hatott! Meglepő volt, hogy minden trillát a felső váltóhangon kezdett, bár 
némelyik jobban hangzik főhangról, de aligha ez volt a legfontosabb 
szempont. 
 

A kurzus folyamán a tanárképző hallgatói megleptek koncentrált 
előadásukkal, a szöveghűséggel és ritmikus energiájú játékukkal. 
Előadásuk biztonsága és a részletek kidolgozottsága komoly előzetes 
tréningre utalt. Természetesen a zene mennél mélyebb érzelmi 
megértésére törekedtünk és szóba kerültek a zongorázás bizonyos 
technikai részletei is. Egy részlet, ami nagyon szembetűnő volt, hogy 
gyakorlatilag minden növendék a felső váltóhangról kezd te a trillát, 
ugyanúgy, mint Frankl. Ebben a kérdésben egy sajátos „magyar 
iskolának” a nyomait vélem felfedezni, mely minden bizonnyal 
évtizedekre nyúlik vissza. Jelenleg a zenetudósok, mint például Frederik 
Neumann és Sandra Rosenblum tudomásunkra hozták, hogy a kodifikált 
módszer a díszítések játékát illetően nem helyes. Túl sok a kivétel. Így 
valójában a kivétel válik szabállyá. Ezt próbáltam megvilágítani a 
növendékeknek, mert fontosnak tartom, hogy ilyen fontos 
részletkérdéseket is gondosan fontolóra vegyenek, és ne kövessenek vakon 
bizonytalan „szabályokat”. 
 

A harmadik napon a konzervatórium fiatalabb növendékeit 
hallgattam meg. Közöttük is sok a tehetség és különösen csodáltam a 
fiataloknak azt a képességét, hogy meg tudták védeni, gyakran nagyon jól 
a saját előadásukat. A kurzus hangulata olyan oldott volt, hogy még egy 
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magyar nyelvű tréfa gyártására is képessé váltam (pedig egy szót sem 
tudtam magyarul előtte). 
 

Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a növendékek mindig olyan 
hagyományt tanulnak, mely erősen az adott zenei realitásban gyökerezik, 
így ezeknek a fiatal muzsikusoknak több friss információra, több kívülről 
jövő stimulusra is szükségük van. Emellett jobban felszerelt könyvtárakra 
- gondolok itt a publikációkra, legutolsó kotta kiadásokra - és jó 
hangszerekre. 
 

Remélem, visszajövök még Magyarországra, tapasztalataim után 
még több elismeréssel adózva ennek a rendkívül tehetséges népnek. 

                                                      Michael Davidson 
                                         Hollandia 

 
fordította: Ábrahám Mariann 

 
 
* Michael Davidson könyvének második kiadása most jelent meg: „MOZART AND THE 
PIANIST” (ISBN 1 88871082765). Megrendelhető: Kahn & Averill, 21 Pennard 
Mansions, Goldhawk Road, LONDON W12 BDL) 
 
 
 
 
 
Parlando: 2001/1-2, 12-28 p. 
 

ELISABETH ESCHWÉ 
 

STANISLAWSKI-MÓDSZER A ZONGORAJÁTÉKBAN* 
 

Tanítható-e a kreativitás? 
 

Konstantin Stanislawski, a híres orosz 
színész, igazgató, tanár, a XX. század elején 
forradalmasította a színházat. Hatása 
világméretű: sok híres színész dolgozik az ő 
módszerével manapság is (például Robert de 
Niro, Alec Guiness…) Stanislawski az 
előadásban a dolgok igaz voltára törekedett, 
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szemben állt a technikai merevséggel, felületességgel, színpadias 
pátosszal, modorossággal. Célkitűzései ma is a legmagasabb értékkel 
bírnak. Napjainkban a zenei előadást is a felsoroltakhoz hasonló 
tendenciák veszélyeztetik: érzelmi túlhajtás, a technika túlhangsúlyozása 
és az üzleti érdekek kényszere. Stanislawski pszichotechnikája az érzelem, 
az akarat és az intellektus kölcsönhatására épül. A zongorajátékban ez 
értékes katalizátor és emeli a művészi színvonalat. 
 

Gyakorlati tapasztalataim tudatosították bennem a két művészet, a 
zene és a színészet hasonlóságát és Stanislawski módszere megerősített 
abban, amiben magam is hiszek. Előadásomban áttekintést kívánok adni 
arról, hogyan alkalmazom Stanislawski pszichotechnikáját a 
zongoratanításban és a pódiumjátékban, különösen hangsúlyozottan a 
következőkre való tekintettel: 
 

1. AZ IGAZSÁG KERESÉSE A MŰVÉSZETBEN 
2. LAZÍTÁS, FIZIKAI SZABADSÁG 

2.1 A mozgás plasztikussága 
2.2 A cselekvés folyamatossága 
2.3 Szabályozottság és kontroll 

3. BELSŐ TUDATOSSÁG ÉS KREATÍV ERŐK 
3.1 Figyelem  
3.2 Ritmus és tempó 
3.3 Érzelmi emlékezés 
3.4 Szinesztétikus jelenségek 
3.5 Retorika 

4. AZ INTERPRETÁCIÓ FELÉ VEZETŐ ÚTON 
A zenei szövegtől az értelemig - háttérszöveg alkotása 

 
1. AZ IGAZSÁG KERESÉSE A MŰVÉSZETBEN 

 
A művészet inspirált alkotás: csak a tudatalattink inspirál 

bennünket, melyhez csak a tudaton keresztül tudunk közelíteni. A teljesen 
tudatalattit kell ráhagyjuk a természetre, és csak azzal foglalkozzunk, amit 
elérhetünk: aknázzuk ki tudatunkat, az alkotó pillanatokat, melyek 
hozzásegítenek tudatosságunk mélyebb szintjeinek eléréséhez és 
megnövelik az inspiráltság állapota megtalálásúnak esélyét. „Tudatalattink 
úgy függ a tudattól, mint ahogy az akarat nélküli természeti erők - a gőz, 
az elektromosság, szél, víz - erejének felhasználása függ egy mérnök 
intelligenciájától. Tudatalatti erőink nem tudnak működni mérnöki énünk - 
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tudatos technikánk nélkül. Ha a színész érzi, hogy belső és külső énjének 
megnyilvánulása a színpadon természetesen és állhatatosan ’áramlik’, ez 
gyengéden felnyitja a tudatalatti mélyebb forrásait, melyekből olyan 
érzések törnek fel, amit nem tudunk mindig elemezni. Ezek valamiféle 
belső ösztön parancsára hosszabb-rövidebb időtartamra birtokukba 
vesznek bennünket. Mivel nem tudjuk megérteni ezt az irányító erőt,… 
egyszerűen természetnek nevezzük.” (When Acting is an Art”, 15. oldal) 
 

Ebben a művészi iskolában a test és a lélek kölcsönhatása 
rendkívül fontos. Ahhoz, hogy kifejezzünk egy rendkívül törékeny és 
jórészt tudatalatti világot, szükségünk van egy szokatlanul megbízható, 
kiválóan előkészített fizikai apparátusra. Vagyis ki kell dolgozzuk 
technikánkat, intelligenciánkat és azt a belső eszköztárunkat, mellyel a 
játszott zenét életre keltjük. 
 

Célok: 
• egyensúlyt teremteni a belső erők és a külső technika között 
• dolgozni a belső élményen és tudatosságon - belülről kontrollálni a 

technikát 
• utakat találni a tudatosságon keresztül a tudatalattihoz 
• eredetiségre és egyéniségre szert tenni az előadásban 

 
Az ezzel szemben ható erők: 
• erőszakolt játék 
• szokásformák és példaképekhez való hasonulás 
• gépies játék, öncélú technika 

 
Erőszakolt játék: olyan előadás, mely a művészi tetőpontot 

egyénieskedve éri el. Vannak zongoristák, akik csak az inspirációra bízzák 
rá magukat. Ha ez nem következik be, nincs semmijük, amivel az űrt ki 
tudnák tölteni. Játékuk ideges, művészileg átható erő nélküli és amatőr 
jelleget ölt. Élettelenné, dagályossá válik. Következésképpen jó pillanatok 
váltakoznak a túljátszással. 
 

Szokásformák, példákhoz, modellekhez való hasonulás: ez alatt azt 
értem, amikor valaki mechanikusan átveszi, lemásolja mások előadását és 
stílusát. Sok intézmény és híres tanár működik így. A növendékek úgy 
tanulnak meg egy stílust, hogy nem tanulmányozzák azt, sőt mi több, sok 
tanár elvárja, hogy tökéletesen utánozzák is, és ezt gyakran eszközként 
használja fel a növendék művészetbeli hiányosságának palástolására. Ez 
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olaj a rossz tűzre. Eredményeként az előadó nem éli meg a zenét, csak 
játssza azt, de hidegen hagyja cselekvésének tárgya. Nem más ez, mint 
rossz kirakat, szépség helyett afféle csinoskodás, kifejezés helyett előadói 
hatásvadászat. 
 

Minden szinten a legmagasabb szintű művészet igényével kell 
fellépnünk. Mennél tehetségesebb, őszintébb és nagy képzelőerővel 
megáldott egy növendék, annál hamarabb érkezik el ide. Akár Beethoven 
szonátával foglalkozik valaki, vagy csak egy kis Martinu művet játszik - a 
belső, kreatív erőknek ugyanúgy kell működniük. Én Stanislawski 
módszerére alapítva tanításomban megpróbálom megnyitni a belső 
alkotóerőket, becsepegtetni a szenvedélyt, az igazság és a legmagasabb 
fokú pontosság elérésének igényét. Híres yoga közmondás: „a szabadság 
nem más, mint a tökéletes pontosság”. 
 

2.  LAZÍTÁS, FIZIKAI SZABADSÁG 
 
2.1.  A mozgások  plasztikussága 
 

A feszültség megbénítja cselekedeteinket és ez összefüggésben van 
belső életünkkel. A fizikai feszültséget, görcsösséget, rossz légzést tíz 
közül nyolc gyermekben megtaláljuk. Érzelmi feszültséggel is gyakran 
találkozunk: ez valószínűleg a környezeti és szociális változásoknak 
tulajdonítható. 
 

Engem ismereteim és yoga gyakorlataim segítenek. Én minden 
órán azzal a célkitűzéssel dolgozom, hogy megtanítsam a helyes légzést, 
segítsek felépíteni az energia belső áradását, megtanítsam a helyes járást, 
ülést, állást. El kell érkeznünk mozgásaink plaszticitásához, ez része 
létezésünknek. 
 

A mozgások plaszticitását a jó táncosoknál tanulmányozhatjuk. Az 
ő energiájuk létük legmélyebb forrásából, szívük legmélyéről fakad. Ez 
nem üres energia, mert az érzelmek, az akarat és az intelligencia táplálják - 
és így magabiztosan mozognak. Olyan tudatos cselekedetekben nyilvánul 
ez meg, mely érzésekkel, tartalommal, céllal teli. Ez az energia a belső 
motoros központban keletkezik, és amikor ez átáramlik izmaink 
működésébe, külső cselekvésre serkent. A yogából megtanultam, hogyan 
kell belülről működtetni a légzést, szívünk közepéből indulva. Egy 
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gyönyörűen virágzó virágot belülről kell táplálni. Nem ragadhatjuk meg a 
bimbónál, mert csak összezúzzuk. A szárán keresztül kell gondozzuk. 
 

Ha bensőnk mélyéről áramlik az energia bennünk, az csökkenti a 
feszültséget és a görcsöket, és a testünk úgy tud alkalmazkodni, mint a víz. 
A víz az erőt szimbolizálja: a jégtől a gőzig minden tud lenni: az erő 
forrása, melyből elektromosság lesz, vagy meleg és megtisztító, mint az 
élet forrása. A yogában Patanjali szerint az erő meghatározása „abhyasa”, 
amely annyit jelent, mint „determinált erőkifejtés”. 
 

Fizikai gyakorlatokon megmutatom a növendékeknek, hol vannak 
lemerevedve, és házi feladatokat adok nekik. Minden órán dolgozom ezért 
a célért - tanítom a helyes légzést és az elengedett, egyenes tartást. A 
felsőtest, vagyis a mellkas, vállak, nyak, fej tökéletesen nyugodt kell 
maradjon és mozgásában teljesen szabad. Ezt nagymértékben lehetővé 
teszi a gerincoszlop, melynek úgy kell működnie, mint egy spirál, mely a 
legcsekélyebb elmozdulásra bármelyik irányban elhajlik, azért, hogy a 
vállak és a fej egyensúlyát tartsa. Nyugodt kell maradjon, és mentes 
minden rángatódzástól. 
 

Gyakorlatokat végzünk az egyensúly érzékelésére, állva, sétálva. 
Ez jobb közérzetet ad és megérezteti a fizikai szabadságot. A gyakorlatok 
a karmozgásnak megfigyelésére is szolgálnak, melyet tanulmányozni 
meglehetősen nehéz és belülről kell megérezni. 
 

A kar mozgásai, izmai, ízületei gyakorlásának tanulmányozásán 
keresztül a növendék azt a plasztikus mozgást tanulja meg, amely 
tulajdonképpen nem a húr, a billentyű, a hangszer érintésével van 
összefüggésben, hanem az érintések közötti idő mozgásérzékelésével. 
Megtanulja megérteni a hangzás két hang keltése közötti töretlen vonalát. 
A növendék figyelmét az energia mozgására, a hang áradására irányítom. 
 

A mozgásnak folyamatosságot kell teremteni. Cselekvéseinket 
sokkal inkább egy belső, mint egy külső folyamatra kell alapoznunk. Ez a 
belső folyamat lényünk legmélyebb zugaiból ered, és az energiát, amelyet 
előidéz, az érzések, az akarat és az intellektus serkenti. Amit 
megtapasztalunk, az a mozgásban kifejeződő indulat. 
 

Ha gyerekekkel foglalkozunk, különösen fontos megéreztetnünk 
egy lágy és szabályos energiaáramlást. Ha az energia akadozva jön, akkor 
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- az artikulációs pontoknál vagy más helyzetváltoztatási pontoknál - gátolt, 
hiányos. A gyermek a mozgás töretlen vonalán át megismeri az abban 
születő tempó és ritmus folyamatos minőségét, de a művészet egyik 
lényeges vonását is: 
 

2.2. A cselekvés töretlen vonalát, folyamatosságát. 
 

„A művészet maga abban a pillanatban keletkezik, amikor ezt a 
folyamatos vonalvezetést már megvalósítjuk, legyen az a hangzás, a 
dallam, a rajz vagy a mozgás vonala. Amíg csak különálló hangok, 
felkiáltások, hangjegyek léteznek zene helyett, különálló vonalak, pontok 
rajz helyett, addig nem lehet szó zenéről, rajzról, festészetről, táncról, 
építészetről, szobrászatról, végül színművészetről sem.” 
 

A plasztikus mozgás létrehozásához meg kell teremtenünk egy 
belső energiaáramlást. Ezt a metrumba rendezett tempó és ritmus 
lüktetésével kell koordinálnunk. A testen keresztül áramló energia belső 
érzete nem más, mint a mozdulat belső megérzése, amely alkotóerő és 
segít megteremteni a folyamatosságot a cselekvés vonalán keresztül. 
 
2.3.   Szabályozottság és kontroll 
 

A művészet a legkisebb mozdulattal kezdődik. Ha a növendék már 
szert tett a cselekvés töretlen folyamatának megérzésére, fontos, hogy 
ellenkező irányban dolgozzunk: kapcsoljuk ki az energia áramlását vagy 
kapcsoljuk ki a tempót és a ritmust.  
 

Az eredmény egy mozdulatlan testtartás lesz. Fontos, hogy 
megértsük ennek jelentését, tanulmányozzuk és elemezzük. Akkor hiszünk 
benne, ha egy belső lüktetésen keresztül kontrolláljuk. De nem csak akkor 
segít, ha végig követünk magunkban egy belső impulzust, hanem akkor is, 
ha a tempót és a ritmust kiiktatjuk. Elképzelt jelenetek, képek segítenek 
abban, hogy megokoljuk a leállást. A zenei előadásban rendkívül fontos, 
hogy kiküszöböljük a felesleges mozgást, képesek legyünk leállítására, 
azért, hogy megértsük jelentését. 
 

Meg kell tanulnunk a felesleges gesztusok kiküszöbölését. Nem 
lehet rajzolni egy finom ceruzarajzot olyan fehér papírlapra, ami tele van 
csupa krix-krax vonallal és egy csomó pecséttel. Először meg kell 
tisztítani a papírt a felesleges vonalaktól és foltoktól. Egy zűrzavaros 
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gesztusokkal teli művészi előadás ilyen maszatos papírlaphoz 
hasonlítható. Sok zongorista rombolja le zenélését túl sok látható és 
hallható mozgással. 
 

Meg kell tanulnunk, hogy addig csökkentsük mozdulatainkat, amíg 
a nullponthoz nem érkezünk, és innen építsük fel lépésről-lépésre a 
szükséges mozdulatokat, indokoljuk meg őket, gyakoroljuk őket és ebből 
lassan felépül majd egy természetes, művészetet szolgáló mozgás, mely 
ezzel egyidejűleg feszültségmentes lesz. 
 

A túl sok gesztus felhígítja az adott zenei részt, mint a víz a jó bort. 
Ha a növendék kezdi megérteni a szabályozottság és a kontroll 
szükségességét, megérzi majd, mennyire meg tud gazdagodni, sokkal 
világosabbá és áttetszőbbé válni egy fizikai kifejezés. Sőt mi több, 
megtalálja azokat a mozdulatokat, melyek csak az övéi, nem olyanok, 
mint egy gumibélyegző, hanem testreszabottak és személyes kifejezését 
szolgálják. 
 

Néha csak egy-két rendkívül kis mozdulattal kell besegítsünk, 
hogy a zene életre keljen és elérje végső formáját. Hallhatunk olyan 
zongoristát, akinek a játéka jól kidolgozott, mégis hiányzik belőle ez a 
mindennél fontosabb elem. Arról van szó, hogy mennél egyszerűbb az 
igazság, annál hosszabb idő alatt érhető el. 

 
3. BELSŐ TUDATOSSÁG ÉS KREATÍV ERŐK 

 
3.1.   Figyelem 
 

A művészekre jellemző, hogy jó megfigyelők. Nem esik 
nehezükre, hogy pontos benyomást nyerjenek arról, ami körülöttük, 
bennük vagy másokban történik. Tudják, hogyan válasszák ki ezekből a 
megfigyelésekből a legjellemzőbbet, legtipikusabbat vagy legszínesebbet. 
 

Tanítanunk kell a megfigyelés képességét. Ezzel a növendék 
sokkal figyelmesebbé válik, és életszemlélete is kifinomultabb lesz. Meg 
kell tanulnia meglátni, megnézni és meghallani azt, ami szép. Ezek a 
tulajdonságok felemelőek mind szellemileg, mind érzésben és mély 
nyomokat hagynak az érzelmi emlékezésben. A szépet és ellentétét 
egyaránt fel kell fedeznie, meg kell határoznia. Különben a szépről 
alkotott felfogás hiányos, szentimentális lesz. 
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Orvosi-ideglélektani szempontból a figyelem nem más, mint 
amikor valami, például egy tárgy kivált gondolkodási folyamatokat. 
 

Nem tudatos-  (automatikus),  akaratlagos (tudatos) figyelem 
 

A két folyamatnál az agy különböző területei aktívak. Tudatos 
figyelemről akkor beszélünk, ha az érdeklődést kiváltó dolog új, nem 
meghatározott, vagy biológiai fontosságú. 
 

Nem tudatos a figyelem akkor, amikor érzékeinkkel veszünk 
tudomást valamiről, érzékeinkkel raktározzuk el a pillanat tört része alatt 
azt. Ha a kapott stimulus beleillik a már meglévő, erre vonatkozó 
reakciómintába - például megyek valahova a saját lakásomban -, a reakció 
automatikus, tudatunk nem kontrollálja és ezzel egyidejűleg más is 
történhet anélkül, hogy a két dolog egymást akadályozná. 
 
Különböző típusú aktivitások az agyféltekében: 

nyelv      zene 
mondattani- nyelvészeti    ritmus 
logikai következtetés    idő 
intonáció      prozódia 

 
Külső figyelem például egy tárgy megfigyelése, mely rajtunk kívül 

esik. Ha a megfigyelés hatóköre kicsi, mint például egy fényes pont egy 
sötét szobában, figyelmünk automatikusan összpontosul. Az előadás nem 
más, mint magányosságra szert tenni a közönség között. Amikor előadunk, 
a szétszórt, nagy kiterjedésű figyelem körét kicsire kell szűkítenünk 
magunk körül. Gyakorlatok segítik a növendéket, hogy megtanulja 
megteremteni maga körül a figyelemnek ezt a kis körét 

. 
A belső figyelem azokra a dolgokra koncentrál, melyeket elképzelt 

körülmények között látunk, hallunk, tapintunk, érzünk. A körülöttünk lévő 
anyagi dolgok megfigyelése is gyakorlott elmét követel, de a 
képzettségbeliek egy még sokkal fegyelmezettebb figyelni tudást kívánnak 
meg tőlünk.A művészet számára egy harmadik fajta figyelem is 
szükséges, mert itt érzelmi reakciókra van szükségünk. Szükségünk van 
valamire, aminek birtokában úgy figyelünk a tárgyra, hogy az egész alkotó 
énünket mozgásba hozza. 
 

 456 



Az érzelmekre alapozott figyelem. Egy tárgyra vonatkozó ismeretek 
összegyűjtése intellektuális figyelmet igényel. Sokkal könnyebben 
emlékszünk azonban valamire, ha érzelmek, érzések is társulnak hozzá, 
mint például: vajon szeretem-e azt? Ha igen, mi az, ami különösen vonz 
benne? Mire tudnám használni? Beleillene-e a lakásomba? Az elképzelt 
körülmények magát a tárgyat is át tudják alakítani és felerősítik a vele 
kapcsolatos reakciókat. Jobban emlékezünk rá. Orvosi oka: ha éberen 
figyelünk valamit, érzelmileg is viszonyulunk hozzá és ismételjük azt, így 
a rövid tartamú memória hosszú tartamúvá változik. 
 

A zenei előadásban a figyelem különböző szintjeire van 
szükségünk, olyanokra, melyek nem oltják ki egymást. A belső figyelmet 
trenírozni kell. A belső és külső célok iránti érdeklődés felkeltését és 
ennek a darabon keresztüli kikristályosítását szolgáló módszerem elősegíti 
a figyelem összpontosítani tudását. Érdekes megjegyezni, hogy a fokozott 
figyelem külső jegyekben is megnyilvánul. Én egyénekkel és csoportban 
is dolgozom. Nagy művészek videofelvételei segítik a fizikai szabadság és 
az ezzel egyidejű legnagyobb belső figyelem tanulmányozását, mely csak 
az előadó tekintetében látható. Itt is, a folyamatos vonalvezetésű 
cselekvésen keresztül olyan figyelmet kell biztosítanunk, amely mindenre 
kiterjed, és nem törik meg mechanikus megszokások. 
 

Különböző szinteken kell gyakorolnunk: ilyenek például a vizuális, 
auditív, mozgási, intellektuális (forma, szerkezet) és érzelmi figyelem. 
 

3.2.   Ritmus és tempó 
 

Néhány gyakorlatot szeretnék hozzátenni ehhez a rendkívül 
kiterjedt témához. A gyermek az idő és az egymás után következés 
fogalmát nyolc éves kora előtt nem tanulja meg absztrakt módon. A tempó 
és ritmus mindig összefügg eseményekkel, fizikai érzésekkel és 
érzelmekkel. Az idő még ez után az életkor után is csak egyfajta minősége 
az életünkben történt eseményeknek. Emlékezetünk - tudatosan vagy tudat 
alatt - mindezekkel az összefüggésekkel tárolja. 
 

Amikor a tempó és a ritmus összefüggéseivel foglalkozom, 
használtatom ezeket a belső érzékeléseket. Négy-nyolcéves korú 
gyerekekkel foglalkozva teljesen mellőzöm a számolást és a matematikai 
összefüggéseket. Ritmikai sablonokat, ritmuscsoportokat tanítok meg, 
melyeket a gyermek érzékel és összekapcsolhatók saját érzelmi 
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emlékeivel. A gyermek a hangértékek hosszát és a ritmikai sablonokat 
nem mint absztrakt egységeket memorizálja, hanem asszociálja, beiktatja a 
saját érzelmi tapasztalatai közé. A logikai megértés az egyéni fejlődés 
függvényében magától bekövetkezik, a kérdések maguktól előjönnek, 
hiszen a kíváncsiság az ember veleszületett tulajdonsága. A gyermeknek 
saját zenefüzete van, ebben összegyűjti a ritmusokat, képeket, történeteket 
stb., az én feladatom az, hogy ehhez hozzásegítsem őt és segítsem 
csoportosítani azokat az anyagokat, melyeket a gyermek magától 
improvizál. Természetesen nem egy meghatározott kottát használok, 
hanem csak egy kis részét, néhány darabot használok fel ebből-abból. A 
legkreatívabb darabok a gyermek fejében és érzelmi világában születnek 
meg. A tanulás fokozatai és az intellektuális megértés foka teljes 
mértékben az egyéntől függ. Nincs ritmustalan gyermek. Olyan viszont 
van, akinek rengeteg szellemi és motorikus gátoltságon kell átjutni a 
ritmus visszaadásáig. 
 

Életünkben a ritmus és a hallási érzékelés fejlődik ki először és ez 
az utolsó, ami elhagy bennünket. Közvetlen utat kell találnunk ehhez az 
alapképességhez. 
 

A deduktív módszer tehát idősebb növendékeknél használható 
nagyon jól. A zeneműveket ritmikus egységekre és alegységekre tagoljuk. 
Ha ezekkel az egységekkel kapcsolatban szert tettünk a testünkkel a 
bensőnkből is egyfajta megérzésre, akkor az intellektuális megértés már 
magától jön. 
 

A tempó és a ritmus nem csak az érzelmeinkre hat, hanem vizuális 
emlékezetünket és emlékképeinket is életre kelti. Sőt mi több, ennek nem 
kell a metrummal és a sebességgel összefüggni. A tempó-ritmusérzék az 
ember belső, veleszületett tulajdonsága, míg a metrum és a sebesség 
ember alkotta koncepció. A katonaindulót, a sétát, a gyászindulót 
ugyanazzal a mértékegységgel és sebességgel mérhetjük, mégis belső 
tartalmukat és kedélyüket tekintve micsoda különbség van közöttük! Ezért 
ha egy darabot játszunk, először a belső tartalmát kell megállapítanunk és 
ebből majd a helyes tempó és ritmus magától megszületik. A belső 
tartalom, amely kapcsolatban van azzal, amit már megéltünk, minden 
metronómnál jobb időmérő. 
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3.3.  Érzelmi emlékezés 
 

Két utazót egy lakatlan sziget szikláira vetett a dagály. 
Megmenekülésük után elmesélték a benyomásaikat. Az egyik minden apró 
részletére emlékezett annak, amit tett: hogyan, miért, hova ment, hol 
mászott föl, hol mászott le, hol ugrott föl, hol ugrott le. A másik ember a 
helyekre nem tudott visszaemlékezni egyáltalán. Csak az érzéseire 
emlékezett. Egymás után előjött a félelem, az aggódás, a remény, a 
kételyek, és végül a pánik. 
 

Ebből a példából látható a két szélsőség: az intellektuális és az 
érzelmi emlékezés. Ezek rendszerint kapcsolatban vannak egymással, és 
játékunk alkotó erői merítenek abból, ha mindkettőt felidézzük. Az 
emlékezet, mint egy ragyogó szűrő, úgy működik: a kép tisztábbá, 
tömörebbé, lényegibbé és élesebbé válik. Én a növendék saját emlékeiből 
merítek és ily módon az elképzelések, a képzelt körülmények sokkal 
élőbbek és igazabbak lesznek. 
 
3.4.   Színesztétikus jelenségek 
 

A darabból keletkező asszociációknak többféle karaktere van. Az 
agyban elraktározott jelenetek, képek, különböző agyi területekkel vannak 
kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik agy terület aktív, a másik is 
az lesz. Ha az egyik emlékképről a másikra átkapcsolunk, asszociációkat, 
érzelmeket keltünk fel, tudatunk mélyebb rétegeiben kutatunk és tesszük 
azt szabaddá. Mindazonáltal nem jó dolog, ha az érzéseket direkt úton 
keressük meg, ha azt mondjuk például: „játszd szomorú hangulatban ezt”. 
A szomorúság mesterkélt lesz és élettelen. Érzelmi emlékezésünkben 
indirekt ösvényt kell találnunk azokhoz a szomorú élményekhez, melyeket 
életünkben láttunk, éreztünk, ízleltünk, szagoltunk, megragadtunk, stb. 

A növendék színesztétikus és érzelmi élményei saját érzéseit 
valóságossá és igazzá teszik. Shakespeare gyakran vette hőseit mások 
történeteiből és élő személyekké varázsolta őket azáltal, hogy hozzáadta a 
képhez saját kikristályosodott érzéseit és emlékeit. 
 

Én a kezdet kezdetétől merítek a növendék érzelemvilágából és 
színesztétikus képzeletvilágából, hogy játékát kifejezőbbé és igazabbá 
tegyem. Saját emlékezete kohóként működik játékában. A képek, 
történetek, színek egyidejű előfordulása kincs az alkotó erők számára. 
Feltűnő a gyermekek azon képessége, hogy egyik valóságból a másikba, 
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innen egy elképzelt „mintha megtörténne” dologba át tudnak kapcsolni. 
Álljon itt egy példa a szinesztézia jelenségére gyermekek zenére alkotott 
vizuális képeiből (lásd a következő oldalakon) 
 
A mű: Philipp Emanuel Bach: Allegro 
A rajzoló: Marianne Dobner, 10 éves 
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3.5.Retorika és előadásmód 
 

Minden stílusnak megvan a zenei nyelve. Tanulmányoznunk kell a 
különböző stílusok kifejezésmódját, hogy beszélni tudjuk, hogy megértsük 
nyelvtani törvényeit, kiejtését és mondatszerkesztését. E nélkül Mozartot 
például végeláthatatlan perpetuum mobileként halljuk, ami semmi értelmet 
nem közvetít. 
 

A művésznek nemcsak élveznie kell az önmaga által előállított 
hangokat, hanem speciális tartalmakat közvetítő szavakat, mondatokat és 
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formai egységeket is kell alkotni belőlük. A zenei jelentések egységeit 
(melyek nem mindig azonosak a zenei frázisokkal) logikai szünetek 
tagolják. A szöveg egységek és alegységek  szerinti felosztása arra kötelez 
bennünket, hogy elemezzük a frázisokat és megragadjuk lényegüket. 
Minden embernek különböző a belső időérzékelése és azért fontos, hogy 
megérezze a zenei egységeken keresztül a saját tempóját. Ha már 
„érezzük” ezt, semmiféle mesterséges szünetre nincs többé szükségünk. 
 

A retorikai írásjelek megkívánják, hogy beszéd közben hangi 
intonációval is kifejezzük őket, és ugyanígy kell tennünk a zenei 
írásjelekkel is. Meg kell találnunk a zenei frazírozásban a :(kettőspont), 
;(pontos vesző), !(felkiáltó jel), ?(kérdőjel) stb. megfelelőjét. A szöveg-
intonációt kifejező mindegyik jel bizonyos hatást gyakorol a hallgatóra és 
arra készteti, hogy tegyen valamit. A kérdőjel válaszra szólít fel, a 
felkiáltójel együttérzésre, helyeslésre kapcsolatban, ami következik, a 
vessző szüneteltet. Görbülete olyan, mintegy kéz figyelmeztetése, 
felemelése, és a hallgatót arra készteti, hogy türelmesen várjon a mondat 
végéig. 
 

A zenei írásjelek jelentése megakadályozza, hogy átrohanjunk egy 
szövegen. Azáltal, hogy érezzük a jelek jelentését, felidézzük hatásukat 
magunkban. A játékos időt nyer arra, hogy elmélyedjen a tartalmi 
mondanivalóban. Játéka kifejező lesz. 
 

Ha az előadási jelekre mondatokat improvizálunk, ugyanannak a 
résznek különböző intonációt és jelentést adunk, jobban megértjük. 
 

A beszéd és intonáció törvényei az agogikát is segítik. Túl sok 
agogikai szünet természetellenesen valósítja meg a deklamatorikus stílust. 
Mellőzése viszont unalmas, mechanikus, ugyancsak természetellenes. 
Művészetről csak akkor beszélhetünk, ha megtaláljuk a zene helyes 
áramlását. A kísérletezgetés, improvizálás, újraértékelés és a fontossági 
sorrend megtalálása segít meglelni a helyes választ. Mindezek után a 
növendéknek saját megoldásait belsőleg kell megindokolnia. (Egyensúly 
az érzés és intellektus között - a megokolás fontos!) Az expresszivitásnak 
nem szabad az intuícióra építenie. 
 

Ugyanígy kell tanulmányoznunk a feszültséget, hangsúlyokat és a 
módosítójeleket 
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A művészi előadásban pszichológiai szüneteknek is kell lenni. Ez 
csak megerősíti a logikai szünetek szerepét, de nem váltja fel. A logikai 
szünet mechanikusan formálja a darab felépítését, értelmessé teszi, a 
pszichológiai szünet viszont élővé. Segít közvetíteni a zene hangok 
mögötti értelmét. A logikai szünetek passzívak, semlegesek, formálisak, 
az intellektusunkat szolgálják, a pszichológiai szünetek aktívak és a belső 
tartalom gazdagságát jelenítik meg. Érzéseinket szolgálják. Egy német 
szólás szerint létezik „sokatmondó hallgatás”. 
 

Beethovennél sok szöveg, mitológiai utalás és filozófiai utalás 
húzza alá a zenét, emellett van egy egyedülálló építkezési terve is - 
melyeket nem kell szükségszerűen tudnunk ahhoz, hogy zenéjének 
alkotóművészete hatást gyakoroljon ránk. Ez egy rejtett tartalom, mely 
beszél hozzánk. Ez a rejtett tartalom a magva, lényege annak, amit 
előadunk. 
 

4.  AZ INTERPRETÁCIÓ FELÉ VEZETŐ ÚTON 
 

4.1.   A zenei szövegtől az értelemig - háttérszöveg alkotása 
 

Az előadóművésznek - a színészhez hasonlóan - meg kell 
formálnia a hangok mögötti tartalmat (subtext), mely a lehető legjobban 
egybe kell essen a szerző gondolataival. Ez nem más, mint a zene belső 
tartalma, mely megszakítás nélkül áramlik a hangok mögött, életre kelti 
azokat és alapot ad a létezésükre. Ez a subtext számtalan tudatos és 
öntudatlan belső élmény szövedéke, melyet a mágikus „mintha”, az 
elképzelt körülmények, a képzelet mindenfajta szüleménye (melyek 
igazságában valamennyien hiszünk) és más elemek szőnek össze. 
 

Az előadás a zene külső formájából indul ki, a nyomtatott 
szövegből, mely tudatunk számára megfogható, innen jut el a darab 
eszmei tartalmához, melyet a szerző közöl a hangokon keresztül, és amely 
többnyire csak a tudatalattinkkal ragadható meg. A perifériáról haladunk a 
központ felé. 
 

Bernstein mondta egyszer: „ha azt kérdezi tőlem, vajon miért adom 
elő olyan jól Gustav Mahlert, azt kell válaszolnom, talán azért, mert a 
tudatalatti szféráink annyira hasonlóak egymáshoz.” 
 
 

 463 



            4.2. A belső körülmények, mozzanatok megteremtése 
 

A zene belső mozgásának megalkotása a folyamatos elemzésnek és 
az anyagban való életteliségnek az összeolvasztásával keletkezik. Ez a 
növendék kreatív erőinek segítségével hozható létre.  
 

Nem magán a zenén, a játszott hangokon, hanem személyes 
élettapasztalatain, igazi érzésein és érzékelésén keresztül jut el ide. Ezek 
kristályosítják ki azokat a pontokat, amelyek körül alkotó ereje növekszik. 
 

E cél érdekében meg kell találnunk egy érdeklődési pontot, meg 
kell ragadjuk a zene lényegét, társítani kell egyfajta lelki kapcsolattal. A 
nagy képzelőerővel megáldott növendékek nagyon hamar rátalálnak saját 
útjukra. Ez különböző síkok mentén történhet, legyen az irodalmi, 
képszerű, intellektussal, érzésekkel megfogalmazott: mindig van egy 
kapcsolódási pont. Hasonló a terápiához - kell egy kattintás, ami a 
figyelmet felkelti. E célért, vagyis az elképzelt körülményekért dolgozom 
az órákon - improvizálva, beszélgetve, énekelve, rajzolva, táncolva, 
történeteket írva -, sőt házi feladatként is feladom. Lassan a körülmények 
felélednek, és kreatív örömforrássá válnak. Az élő tárgy erő a létezés 
érzésének megalkotásában. Minden a növendék belső igazi élményéből 
kell származzon. A figyelem megnő. 
 

4.3.  Az érzelmi megtapasztalás időszaka 
 

A zene érzelmi tartalmának megragadása az alap, a legfontosabb 
állomás az alkotó munkafolyamatunkban. 
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Kísérőszöveg : érzelmi közelítés - Jerra Busch, 11 éves 
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1. felvonás - a szoba 
1. jelenet 
Sötét van körülöttünk, egy kis szobát látok magam előtt: nagyon kicsi, egy ágy és egy 
asztal van benne. A bútor nem nagyon régi, hasonló az én szobámhoz, a hangulata 
szomorú és egyhangú. 
2. jelenet 
Egy kislány fekszik az ágyban, egyedül van, ámbár rendszerint a testvérével együtt lakik 
a szobában. Egy emeletes ágy alsó szintjén fekszik. Neve Leocardia. Egy óra ketyeg. 
3. jelenet, első kép 
Észreveszem, hogy a hangulat a szobában egyre izgatottabb, felforrósodik, feszültséggel 
teli, felgyorsulnak az események. Leocardia hallja, hogy az orvos közli, láza van, nagyon 
beteg. Félni kezd. 
Második kép  
És mi lenne, ha meghalna? De a gondolat nem jelent neki semmit. Közömbös, fásult. 
 
II. felvonás - az álom 
4. jelenet 
A középkorban vagyunk, egy kastély van a dombtetőn. Farmerek dolgoznak a földeken, 
békés és kellemes a hangulat és érzem, hogy a farmerek egy közösséget alkotnak. 
5. jelenet 
Egy herceg lovagol lóháton, a dombon felfelé a kastély irányába. Látni akarja a 
hercegnőt. Megtalálja, de nagyon beteg. Látom, hogy a hercegnő nem más, mint 
Leocardia. 
6. jelenet, első kép 
A herceg ápolja őt, együtt élnek és boldogok, így telnek a napok. 
Második kép 
De lassan a kép egyre sötétebb és sötétebb lesz, míg végül teljesen befeketedik. 
 
III. felvonás - a tudatosság szobája 
7. jelenet 
A sötétségből kiemelkedik a hálószoba, este van, egy kislány aludni megy. Nem látom 
világosan, hogy ő Leocardia hercegnő-e? Az arca hasonló. A kép elmosódottá válik - a 
kislány álomba esik - átalakulás, színváltozás. 
8-10. jelenet 
A látvány hasonlít a játék kezdetéhez, csak nem a realitások talaján játszódik le, hanem 
mintegy visszatükröződik a tudatban. Minden felnagyított, Leocardia félelme nagyobb. Ő 
sokkal jobban tudatában van saját betegségének. Ez nagyon nyomasztó. A 
végén nem tudom, vajon álomba esik-e újra, vagy… 
 

Jerra érdeklődésének alapja saját betegsége volt, amely súlyossága 
miatt élénken élt emlékezetében. Ebből keletkezett az ő sztorija. 
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Tartalmi összefüggésben az általa megfogalmazott háttérszöveggel 
végigbeszéltük a zenei anyagot, és ily módon két szinten dolgoztunk: 
belülről, képzelőerejével és érzéseivel, és kívülről, magával a darabbal. Az 
eredmény: játéka telve volt igazi történéssel és jelentőségteljessé vált. 
 

A hiteles történés nem valami külső, fizikai jellegű, hanem sokkal 
inkább belső, lelki természetű volt. Az igazi aktivitás a lélekből ered és így 
mozgatja meg a testet, vagyis az érzés testesül fizikai valósággá. A külső, 
tanárról lemásolt, kierőszakolt és nem elemzett cselekvés csak a szemet és 
a fület szórakoztatja, mert nem hatja át a szívet, nincs jelentősége a zenét 
játszó ember életében. Ha az érzéseket csak passzívan éljük át, bennünk 
maradnak. Ha a növendék célját csupán a fején keresztül tudja, nem tudja 
megélni a zenét, zenélése csak tényközlés marad. Nem adja azt vissza 
előadásában. 
 

4.4.  Az alkotóerők megidézése 
 

Nem tudjuk megkövetelni, hogy legyenek, nem mondhatjuk, 
„Vágyakozz! Alkoss! Cselekedj!” Parancsra nem tudnak megszületni és 
nem tűrik az erőszakot. Csak kicsikarhatók. A legigazibb alkotóerő 
öntudatlan, mely azonnal, érzelmileg birtokba vesz bennünket, 
feltartóztathatatlan (a hinduk az ilyen célokat a legtökéletesebbnek, 
tudásunk felettinek nevezik), mely mágnesként alkotó akaratra serkent 
bennünket. Nem kell keresztezzük útját az öntudattalan birodalmának, a 
természet alkotásának, csak megmunkáljuk, előkészítjük az alapot és 
kikeressük a motívumokat, melyeken keresztül meg tudjuk ragadni az 
érzelmi, tudattalan szférákat. Minden dolog kivitelezéséhez - legyen az 
tudatos vagy öntudatlan - a test és lélek, a belső és külső, a fizikaiak és 
lelkiek egyaránt szükségesek. Ezek kölcsönös kapcsolatban vannak 
egymással és ezért életre hívhatják egymást. 
 

Példa erre: ha valaki vízbe fullad, mechanikus eszközökkel 
kényszerítik lélegzésre. Ennek eredményeként a többi belső szervek is 
működésbe lépnek: a szív elkezd dobogni, megindul a vérkeringés és 
végül az élő szervezet igazi működése lelkileg is életre kelti az embert. 
 

A fizikaiakat és a lelkieket össze kell kössük egy bizonyos belső 
kötelékkel, lehet ez egyiknek a másikból következése, vagy a 
fokozatosság és érzések logikája. Ha az összetartozókat - azáltal, hogy 
sorba rakjuk őket - tárgyiasítjuk, a gyakori ismétléssel bizonyos idő eltelte 
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után az indíték szokássá válik. A szokásnak, gondolkodásmódnak nagy 
szerepe van az alkotó folyamatban: szilárd útvonalat biztosít az alkotás 
folyamata számára. A kezdetben nehezet megszokottá teszi, a 
megszokottat könnyűvé, a könnyűt széppé. 
 
4.5.  A cél-feletti és a cselekvés folyamatának életben tartása 
 

A zene mélyén minden célkitűzés összefut egy cél-felettibe. Ez a 
belső esszencia, a teljes kottaképre való koncentrálás. Ez tartalmazza a 
darab valamennyi alárendelt céljának belső értelmét, jelentését. A 
vezérmotívum - Leitmotif - a cselekvés folyamatossága, amely az egész 
művön keresztül jelen van. A művésznek meg kell tanulnia azt, hogy 
hogyan alkossa meg a kotta megvalósításának élő fizikai és lelki 
célkitűzéseit. A cél megvalósításához szükséges minden erő a művész 
birtokában kell legyen. Máskülönben a feladat megrémíti, megbénítja 
érzéseit, és a végeredmény: klisék és erőszakolt játék. Ameddig az alkotó 
célok fenntartják magukat az indulattal teli érzések szintjén, a művész 
őszintén ki tudja fejezni magát. 
 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A művészet lényege és az alkotó erő fő forrásai rejtve vannak az 
emberi lélek mélyén. Ez érinthetetlen és nem tárgya a tudatosságnak. De 
hogyan tudjuk megvalósítani tudatos eszközökkel egy élő lélek minden 
bonyolultságát, amely például egy Mozart szonátában testesül meg? Hogy 
lehet ezt elérni? Ez csak a természet segítségével lehetséges. Az 
ihletettségnek és rejtélyes útjainak titkát csak a természet tudja. 
 

Az indiai yógik, akik a tudatalatti és tudatunk fölötti birodalmában 
tudnak csodákat tenni, szolgálnak néhány gyakorlati tanáccsal. Ők is 
tudatos előkészítő eszközökkel haladnak a tudatalatti felé a fizikaitól a 
szellemiig, a realitásoktól az irreálisig, a természetestől az 
elvonatkoztatottig. 
 

Végy egy marék gondolatot, dobd bele tudatalatti zsákodba és 
mondd: „nincs időm arra, hogy törődjek veled, így te, tudatalattim, figyelj 
rá”. Aztán menj aludni. Amikor felébredtél, kérdezd meg: „elkészült?” A 
válasz: ’még nem’. Végy egy marék másik gondolatot, azt is dobd bele a 
zsákba és menj el sétálni. Amikor visszajöttél, újra kérdezd meg: 
„elkészült?” A válasz még mindig az lesz: ’nem!’ És így tovább. De végül 
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a tudatalattid mondja majd: ’elkészült’. És aztán visszatér hozzád az, amit 
odaadtál neki, hogy megcsinálja.” 
 
Egy marék gondolat zongorista szakkifejezéssel élve a következőkből áll: 
 
- a valós dolgok külső megtervezése (zenei anyag, forma, szerzői 
utasítások) 
- zenei-irodalmi terv (zenei gondolatok, stílus) 
- pszichológiai terv (belső ténykedés, érzések, karakterizálás) 
- fizikai terv (a fizikai természet alaptörvényei, fizikai célok) 
- személyes alkotó érzések, érzelmek. 
 

Ezek közül a tervek közül nem mindegyik egyformán jelentős, és 
nem mindegyik azonnal elérhető. De alkotó tevékenységükben szorosan 
összefüggnek. 
 

A művész a következetes próbálkozásokból, a művészi alkotások 
iránti szeretetből és a velük való belső párbeszédekből merít erőt. Ha a 
művészetnek szenteljük magunkat, ez elkötelezettséget jelent arra nézve, 
hogy „igen”-t mondjunk az élet kikutathatatlan folyamataira és 
mélységeire. 

Fordította és közreadja: Ábrahám Mariann 
 
 
 
 
 
 

* Az előadó példaként Mozart: d-moll fantázia című művének részletes intellektuális 
elemzését mutatta be, melynek közlésére itt helyhiány miatt nincs lehetőség. 
 
Az előadás elhangzott az EPTA „Múlt-jelen-jövő” Nemzetközi Konferenciáján 2000 
augusztusában, Budapesten 
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Parlando: 2001/3, 49-53 p. 
 

MARJES BENOIST 
A SZFINX REJTÉLYE* 

 
Rejtett számmisztika Chopin op. 28-as Prelűd-sorozatában 

 
Bevezetés 
 

J. J. Eigeldinger a következőket írja a Prelűdökről: „Ez a kötet úgy 
tekint ránk, mint egy szfinx és mindmáig többé-kevésbé megoldatlan 
rejtély”. Számomra a legizgalmasabb kérdés: vajon a Prelűdök csupán 
egymástól független darabok sorozata, vagy egységes egészként 
fogalmazta meg Chopin. Erős érvek szólnak mindkét állítás mellett. 
Chopin maga soha nem adta elő az egész sorozatot egy alkalommal. 
 

Busoni viszont a 24 prelűdöt egy műként játszotta. Előadóként 
egyedülálló volt és egyáltalán nem nevezhető generációja képviselőjének. 
Tudjuk, hogy például mammutkoncertek keretében, melyek akár hat óra 
hosszat is tartottak, eljátszotta Bach összes orgonára és zongorára írt 
művét. Sőt mi több, ő maga is komponált 24 Prelűdöt, melyet Chopin op. 
28-a inspirált. Hans von Bülow (1830-1894), Alfred Cortot-hoz (1877-
1962) hasonlóan minden prelűdnek címet is adott. Cortot óriási rajongást 
váltott ki az egész ciklussal. 
 

Manapság a CD-ipar szinte kötelezővé teszi sok szerző 
életművének teljes eljátszását, de ez inkább az előadási idő kitöltését 
célozza, semmint művészi megfontolásokat. Ez a drasztikus hangmérnöki 
munka ugyanannyira nem segít hozzá a ciklus kérdésének végső 
tisztázásához, mint az a körülmény, hogy Chopin soha nem játszotta az 
egész sorozatot egy alkalommal. Chopin egész életében kevesebb 
koncertet adott, mint manapság egy híres zongorista ad néhány hónap 
alatt. A megvalósítási szokások ily módon nem adnak olyan feleletet, 
amellyel végérvényesen állást foglalhatunk a prelűdök koherens vagy 
 inkoherens volta mellett. 
 

Jeffry Kallberg például erősen ellene van az egy ciklusként való 
felfogásnak. „Kis formák, a prelűd műfaj védelmében - írja -, és ezzel 
lándzsát tör a historikus forradalom fényében a prelűd műfaj mellett, 
melyet Chopin azáltal valósított meg, hogy nagy művészi értéket adott kis 
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formáknak. Véleménye szerint ezt a rendkívül fontos szempontot sok 
előadó megsérti azzal, hogy egy műként szólaltatja meg az egész 
sorozatot. A nagy művészetet a nagy formákkal asszociálták. Chopin 
pontosan ezért igyekezett operát írni, mert úgy gondolta, csak így 
ismerhetik el nagy zeneszerzőnek. 
 

Kallberg írásának hatására kezdtem el dédelgetni azt a gondolatot, 
hogy megpróbáljam a Prelűdöket, mint önálló gyöngyszemeket vizsgálni, 
de úgy találtam, hogy ez az elmélet historikusan érdekes, de nem nyújt 
megoldást a problémára, mellyel akkor találjuk magunkat szembe, ha 
egyes darabokat játszunk csak. 
 
A Prelűdök sorrendje 
 

Bellotti írása az „Il problem a della data dei preludi di Chopin” a 
Rivista Italiana di Musicologica (V. 1970) című folyóiratban a keletkezés 
éveként az 1831, 1836 és 1838-as éveket említi. De csak a végleges 
változat időpontja biztos: 1839. jan. 22. 
 

A prelűdök sorrendje nem a keletkezés szerinti sorrend. Az Asz-
dúr no.17 -es például 1834-ben keletkezett. De a legtöbbjénél ismeretlen, 
hol és mikor komponálta Chopin. A no. 7-es Asz-dúr az op.41 no.2-es 
Mazurkával egyidejűleg 1836-ból származik, és Chopin ekkor még nem 
nevezte prelűdnek. 1838-39 között, amikor George Sand-del Mallorcán 
tartózkodott, a 4, 5, 9, 10, 17, 18-as sorszámú prelűdöket komponálta. A 
no.15-ös, Esőcsepp néven ismert prelűd annak ellenére, hogy többnyire 
Mallorcával asszociálják, valószínűleg korábban keletkezett. A no.20. c-
moll, melynek kéziratát a párizsi konzervatórium könyvtárában őrzik, 
1840. január 30-i dátumot viseli. Nyilvánvaló, hogy az op. 28-as Prelűdök 
Chopin többi művével összevetve egy viszonylag hosszabb időszakot 
felölelő periódusban szétszórva keletkeztek. Ez egyaránt utalhat arra is, 
hogy önálló darabok, de egy szerves egész időt összesűrítő konstrukcióra 
is. 
 

Chopin hangnemek szerint rendezte el a Prelűdöket. A 
kommentátorok szabályként Bach ,,48”-ával való összehasonlításra is 
rámutatnak. Charles Rosen például ezt íra: „a Chopin Prelűdöknek a 
Wohltemperiertes Klavier sok szempontból modellje, így például a csupán 
szisztematikus elrendezésben is. Chopin hangnemei ugyanolyan 
egyszerűek, mint Bach kromatikusan emelkedő skálái. A dúr hangnemek a 
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kvintkörben felfelé emelkednek és mindegyiket kíséri a párhuzamos 
mollja (C-a, G-e, D- stb.).” 
 

Ha ez a nyilvánvalóan egyszerű hangnemi rokonság csupán 
szisztematikus célokat szolgál, mint ahogy Rosen feltételezi, akkor miért 
nem alkalmazta Chopin ugyanazt a kromatikus sorrendet, mint amit Bach 
alkalmazott a Wohltemperiertes Klavierban? Bach minden hangnemet a 
saját karakterében és jelentésében használt, mellyel a temperált hangolás 
bevezetésének optimális használatát mutatta be. Chopin különböző 
helyeken váltogatja a hangnemek karaktereit. A második prelűd 
hangnemében még nem mondták ki az utolsó szót. Az op. 28-ban Chopin 
bűvészkedik a harmóniák keresztezésévei és Bach: Wohltemperiertes 
Klavierjával ellentétben a hangnemeket éppen arra használja, hogy egyik 
prelűdöt a másikkal összekösse. 
 

Chopin művének Bachéval való összevetésében felmerül az a 
javaslat, hogy Chopin volt az első zeneszerző Bach után, aki a 24 prelűdöt 
24 hangnemben írta meg. Mindazonáltal, Beethoven a moduláció 
tanulmányozására megírta az op. 39-es Zwei Preludien in alle Tonarten 
című művét, és 1837-ben Moscheles, etűdjei nyitányaként 50 Preludiumot 
írt, melyhez felhasznált minden dúr és moll hangnemet. Chopin viszont 
Clementi: Preludes Exercices (1811) című kompozícióját használtatta 
anyagként zongoratanításában. 
 

Chopin Prelűdjeinek legszembetűnőbb előfutára Johann Nepomuk 
Hummel op. 69-es Preludes dans tous les tons majeurs et mineurs (1810) 
című műve. Ezek a darabok nemcsak rövid, egy-motívumos formájukban 
hasonlítanak Chopin op. 28-ához, (lévén sokkal rövidebbek, mint Bach 
prelúdiumai) hanem a hangnemek sorrendjében is. Ha a Wohltemperiertes 
Klavierral azonosan feltételezzük a rendet, ahogy Rosen teszi, az op. 28-
nak egy lényeges vonásától tekintünk el. Hummelt, aki tudvalevőleg 
Chopin zongoraversenye hangszerelésének inspirátora volt, a Prelűdök 
esetében is meg kellett volna említeni, ha másért nem, a hangnemi sorrend 
azonossága miatt. 
 

Az op. 28-ban a dúr skáláknak magától értetődő kapcsolatuk van a 
párhuzamos mollokkal. A moll hangnem átmenete a dúr hangnemű 
prelűdökbe 11-ből 9 esetben egy lefelé lépő szekunddal történik és a 
befejező tonika a következő prelűdben, mint második hang szerepel. A 
tizenkettedik alkalommal, (a 24-es d-moll prelűdben) könnyedén lehetne 
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ezt folytatni úgy, hogy C-dúrban kezdünk, ami valóban egy nagyon 
különleges ciklikusságot adna. A kérlelhetetlen befejező hangok itt 
azonban a Véget reprezentálják, mely a Kezdethez vezet, ugyan úgy, mint 
az évszakokban, vagy magában az életben. 
 

Bach emelkedő kromatikus skálája egy teljesen más zenei élményt 
ad: no. 1. C-dúr, no. 20. c-moll, no. 15. Desz-dúr, no. 10. cisz-moll, no. 5. 
D-dúr, no. 24. d-moll, no. 19. Esz-dúr stb., befejezve a no. 6-os b-moll 
Lento assai-jal. 
 
A Prelűdök néhány záró üteméről 
 

Kallberg írásában felhívta a figyelmet a Prelűdök záró kadenciáira: 
„A befejezések ritkán adnak megnyugvást. Úgy gondolom, szinte 
elkülönülni látszanak a prelűd testétől, a zárlatnál más jellegű a gesztus, 
mint ami a prelűdben elhangzott.” Példaként a no. 2.,5.,8. záró kadenciáit 
hozza fel, melyek elkülönülnek az ezt megelőző figurációktól. A no. 4., 
20., 22-ben a befejezés nem hasonlít az előzményekre, habár a megfelelő 
összefüggésben a következtetés teljesen elképzelhető. A ritenuto a no. 15-
ösben és a kadencia a 11-es prelűd végén például olyan technikák, melyek 
eleve kizárják valaminek teljes befejezettségét. Furcsa, hogy Kallberg 
ezeket a példákat pont állításának bizonyítására használja fel, miszerint a 
Prelűdök egymástól független egységek. 
 

Kallberg leszűkíti vizsgálódásának területét azzal, hogy a 
kadenciákat csak az azt megelőző ütemek tükrében kíséri figyelemmel, és 
elmulasztja megjegyezni, hogy néhány prelűd végének furcsa fordulata 
tökéletes bevezetése a következő prelűdnek. Ez illusztrálható az említett 
11-ik kadenciájával. 
 

A 12-ik a felső szólamban ugyanazzal a disz-szel kezdődik, amivel 
a 11-ik zárul. Az oktávok a 11-es prelűd záró ütemében, melyek sehol 
máshol nem fordulnak elő a 11-esben, mintegy előlegezik a hármas 
lüktetést a 12-ik basszus vonalában. Az utolsó akkordban lévő alsó H 
osztinatová válik a 12-esben. Ez az eljárás a 12-es utolsó 8 ütemében 
kiszélesedik. Az a rész, ahol a basszus felfelé megy egy kvartot lép a 
súlyos ütemrész felé, mely jobban kiszéleszti a tempót, mint a ritenuto és 
bevezeti a 13-as Lento jelzésű Fisz-dúr prelűdöt. A felső szólam a 7380-as 
ütemekben pontosan jelzi a 13-as prelűd jobb kéz dallamvonalának 
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körvonalát. Meglepő módon a dallam mindkét esetben 7 ütem, amelyből 
még jobban következtethetünk az analógiára. 
 

Ezek a példák nemcsak a prelűdök második részére alkalmazhatók. 
Már a darabok kezdeténél is találhatók rejtett elemek, melyek alig 
észrevehetően biztosítják a kapcsolatot a következővel. Chopin nem 
elégszik meg a záró ütemekkel, hanem a különböző technikák egész 
arzenálját használja fel erre a célra. 
 
Az első prelűdök jellegzetességei 
 

Az op. 28 kezdő C-dúr prelűdje a legrejtélyesebb valamennyi 
között. Még senki nem hívta fel a figyelmet arra, hogy Chopin valamennyi 
műve között ez az egyetlen, amelyet 2/8-ban írt. A két nyolcad 
nyugtalanságot teremt: mire észrevesszük a darab már be is fejeződött. 
Nem Kleczinsky volt az egyetlen, aki tanácstalan volt a nyitó darab 
kezdését illetően. A Wohltemperiertes Klavier első kötetének C-dúr 
prelúdiuma szolgált modellként a Chopin prelűd számára. Chopin első két 
üteme összesűrített változata Bach első négy ütemének. Ez a hasonlóság 
végül is ugyanolyan megdöbbentő, mint az op. 10-es első etűd analógiája, 
melyre Jan Marisse Huizing hívja fel a figyelmet a Chopin Etűdökről írott 
könyvében. A probléma az op. 28. no. 1-gyel az ultrarövid forma, melyben 
mindazonáltal a következő 23 prelűd elemei sűrített módon jelen vannak. 
 
Mi történik az első prelűdben? 
 

Egy kétnyolcados metrumban az ütem minden második 
tizenhatoda, a szekundlépés maga a dallam. A hüvelykujjal játszott 
középszólam pontozott ritmusa barokkos lejegyzésű. A pontozott ritmust 
megtaláljuk sok prelűdben: itt központi szerepet játszik. Chopin 
nyomatékosítja azzal, hogy ugyanezt játssza a felső szólam egy oktávval 
feljebb, visszhangként. A dallam először felfelé, majd ezt követően lefelé 
lép egy szekundot és mindegyik szekund rávezet a következőre. Ez a 
szekvencia 28 ütemen keresztül mindvégig megmarad, kivéve hat 
terclépést, melyek közül az ötödik a 21-es ütemben a stretto végét és a 
prelűd tetőpontját jelzi. Már a stretto előtt megjelenik egy felfelé tartó 
kromatika, melyet Chopin például 12-es prelűdben kidolgoz. A 23-ik 
ütemtől a kvintola ritmusban leírt szekundlépéseket a beiktatott belső 
szólam ötször köti össze kvintekkel, a 25-ik és a 28-ik ütemben dallami 
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középpontot eredményez a G-n, ami nem más, mint a második prelűd 
osztinato e-g lépései, csak megfordítva. 
 

A coda a C orgonaponton tíz ütemből áll. Mindhárom szólamban C 
van. Az osztinato fontos elem a 2., 4.,12.,15.,16.,17., és 24. prelűdben. A 
29-ik ütemtől egy negyedik szólam is megjelenik, mely három hangot 
tartalmaz: az a-f-e-t, vagyis egy lefelé lépő tercet és szekundot. 
 

A középszólam figurációja formálja mind a 24 prelűdnek a dallam-
bázisát és mit több összefüggésben van a hangnemek egymás után 
következésének harmóniai modelljével is. (Terccel lejjebb, szekunddal 
lejjebb = C-a, G-e, stb.) A modell fordítását, vagyis az emelkedő tercet és 
szekundot is szabályosan használja Chopin, mint tematikus modellt az op. 
28-ban. 
 

Az első két ütemben minden hangközt exponál mind vízszintesen, 
mind függőlegesen (mindkét irányban). Az első prelűdben az elsőbbség a 
prímlépésen és fordítottján, az oktávon van. A 25-28-ik ütemben lévő 
kvintlépéssel bevezeti Chopin a gyújtópontot a g és e-n, ami 
megfordításban a basszus decimáit adja majd a második prelűdben. 
 

(A továbbiakban az előadás minden prelűd összefüggő analízisére 
kitért röviden. Közlésére a lap terjedelmi korlátai miatt nincs lehetőség.) 
 
KONKLÚZIÓ 
 
A Prelűdökben felfedezett gondolkodásmód mindig feltár zenei 
sajátosságokat, és az ilyen betekintésnek nagy szerepe van a sorozat 
előadásában. 
 

A pszichológusok bizonyára hajlanának afelé, hogy kapcsolatot 
fedezzenek fel Chopin anyagi helyzete feletti siránkozása - melyben e mű 
komponálása alatt volt - és a műben elrejtett számokkal való tréfálkozás 
között. Bár primitívnek hathat az ütemek számolgatása és hangközök 
idézgetése, mégis úgy gondolom, hogy egy zenészre hatással van e dolgok 
jelentéstana és a metrika fontossága. A XIX. századi esztétikai háttérrel 
szemben, melyben a zenét csupán a szerint ítélték meg, hogy milyen mély 
érzelmeket tud felkelteni, a számokhoz hasonló absztrakt elképzelések 
alapul vétele enyhén szólva spekulatívnak tűnik. 
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A hangulatkeltő címek, melyeket Hans von Bülow és Alfréd Cortot 
adott az egyes prelűdöknek bizonyos tendenciát mutatnak a 
programjellegű karakterizálással történő megközelítés felé. Nemcsak a 
XIX., de nagyrészt a XX. századot is eltöltötték a forma és tartalom 
szétválasztásának a következményei. A „Szépség” értékelése az intuíció 
területére tartozott. 
 

Az olyan személyes asszociációk, mint a Bülow és Cortot által 
adott címek élvezetes félreértésekre adhatnak okot, és néha éppen 
ellentétesek. 
 
Például: 
 
1. Prelűd: „Vágyódás a kedves után” - Cortot,  
                 „Újraegyesülés” - Bülow 
2. Prelűd: „Földre zuhanó sziklák” - Cortot,  
                „Éjjeli bagoly” - Bülow 
3. Prelűd: „De a halál ott ólálkodik a homályban” - Cortot, 
                „Esőcseppek”  - Bülow 
 

Bár ezek a címek inspirálhatnak, kevés közük van azokhoz az 
absztrakt elnevezésekhez, melyeket Chopin adott, melyek csupán a formát 
jelzik, szonáta, etűd, keringő, noktürn, stb. 
 

Kant a „Kritik der Urteilskraft” (Az ítélőerő kritikája) című, 1790-
ben megjelent könyvében azt írja, hogy a Szépség mindenekelőtt a forma 
kérdése. A dallami, harmóniai és számmisztikai motívumok szintézise 
szempontjából az op. 28-as Prelűdök kiváló telitalálat. 
 

Chominski is egész műnek vélte a Prelűdöket. Négy részre osztotta 
a ciklust, 1-6,7-12, 13-17, 18-24. Én magam inkább a háromrészes 
felosztást részesítem előnyben: 1-8, 9-16, 17-14, mert a 6., 7., 8. között 
kölcsönös kapcsolat van. Hasonló okok miatt nem értek egyet a 12-13 és a 
17-18 szétválasztásával sem. Az első, nyolcadik, tizenhatodik és 
huszonnegyedik prelűdben sok a közös vonás. Másrészt a kilences és a 
tizenhetes kevéssé kapcsolódik az őket megelőzőhöz, mint a legtöbb 
prelűd. Leichentritt egy extra ütemet figyelt meg a harmadik prelűdben. 
Ha az ember megfontolja, hogy mindegyik prelűd önálló, ez az ütem a 
szabályos zenei frázisépítkezésben valóban kilóg a sorból… 
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A motivikus konzsenialitás egy másik jelentést ad a 24 Prelűd egy 
egész műként való felfogásának. Már mások is megfigyelték ezt. 
Chominski az első prelűd első ütemében lévő szekundlépést veszi alapul 
arra, hogy a Prelűdök összetartozását bizonyítsa, de állítása nem győzte 
meg Kallberget és Samsont. Az utóbbi azt állította, hogy az érvek 
meggyőző erővel nem rendelkeznek, mivel minden skálában megtalálható 
a szekundlépés. 
 

Így hát a metrum és a számok válnak az op. 28 összekötő elveivé, 
mert függetlenek a tonalitástól. Páratlanok a maguk egyediségében, mint 
önálló prelűdök, és Chopin rendezte őket nagy egységbe, felhasználva 
számmisztikai sajátságaikat. Ily módon az op. 28 új dimenzióba 
emelkedett. Mindegyik prelűd prelűd a prelűdhöz.… 

 
 
 

fordította és közreadja: Ábrahám Mariann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Az előadás 2000. augusztusában,  Budapesten, a „Múlt-jelen-jövő” Nemzetközi 
Konferencia keretén belül hangzott el.
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Parlando: 2003/1, 34-35 p. 
 

Elisabeth Eschwé 
 

Clara és Robert Schumann egyedülálló kapcsolata 
 

 Clara levelezésének tükrében (II/1.) 
 

Clara Schumann (1819. 09. 13-1896. 
05. 20.) rendkívüli muzsikus volt, ez köztudott. 
A Békésen, az EPTA-konferencián elhangzott 
előadása legszemélyesebb, objektív 
történéseken keresztül tárta fel életútját 1835-
95 közötti levelezéséből és naplójából 
felolvasott idézetekkel. Clara nemcsak leírta, 
hanem zenéjében, zongoradarabjaiban is 
megfogalmazta azokat a viharokat, 
feszültségeket, örömöket és felhőtlen 
boldogságot, melyek életét végigkísérték. 
 

Elisabeth Eschwé zongoraművész és színésznő is egyben, így 
abban a rendkívüli élményben részesített bennünket, hallgatókat, hogy 
megjelenítő erejű előadásán keresztül élő tanúi lehettünk Clara és Robert 
Schumann egyedülálló kapcsolatának. Nemcsak felolvasást hallottunk, 
hanem Clara számtalan kompozícióját is, melyek a zene nyelvén, egy 
kiváló zongorista előadásában hangzottak el. 
 

- Mikor kezdett Clara Schumannal foglalkozni? - kérdeztem az 
előadót. 
 

Elisabeth Eschwé: 1997-ben egy amerikai turné kapcsán 
Brahmssal foglalkoztam és Clara Schumann ehhez kapcsolódó levelei 
fogvatartottak… A duo programomba már akkor belevontam komponisták 
és kortársak szövegeit is. Azután született meg az az ötlet, hogy Clara 
kompozícióiból egy szóló programot is megkockáztassak. 
 

Csak eredeti műveket olvastam, naplókat, leveleket stb. Az Emilie 
Liesttel való levelezésre, melyet ebben a programomban felhasználtam, 
1997-ben bukkantam rá. Végül a sztanyiszlavszki féle színész módszerrel 
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való foglalkozás - vagyis általában a munkálkodás a zenéhez való 
háttérszövegen - adta azt az ötletet, hogy ezt a programot ily módon 
színpadra vigyem, magyarázatok és közbeiktatott szöveg nélkül én, mint 
„Klára” forduljak a hallgatóság felé. A bemutató, két éves előkészület után 
1999-ben Bécsben volt. 
 

- Mi volt a mozgatórugója annak, hogy ezzel foglalkozzék? 
 

- Egyrészt ennek az asszonynak lenyűgöző személyisége, másrészt 
az, hogy a saját kétféle ábrázolási formámat, a zongorajátékot és a színészi 
játékot összekössem.  
 

- Mi a véleménye Klára kompozícióiról? 
 

- Hogy egy mondattal összefoglaljam, amit a legismertebb bécsi 
kritikus is megállapított, ezek egy zseniális muzsikusnak a művei, melyek, 
ha jobban bízott volna magában, mint komponista, bizonyára ismertebbé 
váltak volna. Két zseni árnyékában egy nőnek akkor sem volt könnyű. 
Nem kétséges, a korai darabokat azért írta, hogy mint virtuóz mutatkozzék 
be. A későbbiek folyamán nyomon követhető egy fejlődés a mélyebb 
tartalmú művek felé. 
 

Schumann halála után férje, Schumann és Brahms „klasszikus” 
műveinek papnője, melyeknek terjesztéséről Európa-szerte gondoskodott. 
Ez óriási bátorság volt az 1800-as években. Az akkori koncertprogramok 
teljesen mások voltak, mint ma - többnyire tarka egyvelege az áriáknak, 
nyitányoknak, zongorazenének… Ő kortárs műveket nyújtott a 
közönségnek, melytől nem várhatott semmi megértést, de ezeket a 
műveket, mint új művészi mértéket akarta bemutatni. És itt is győzőtt. 
 

- Mik az Ön tervei a jövőre nézve? 
 

- Ez évben egy kiváló csellistával kidolgoztunk egy zene és 
irodalmi programot Bécsről, a századfordulótól a második világháborúig, 
a premierje áprilisban volt. További előadásokat terveztünk és egy CD-t. 
 

Ez a program színes, ami a szerzőket és zeneszerzőket illeti. Közös 
bennük, hogy valamennyien osztrákok, legtöbbjük bécsi volt. A 
dramaturgiai vonal adódik a szöveg vezérfonalán keresztül, ami a 
monarchia szétesésétől a holokausztig tart. Minden bizonnyal egyedülálló 
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a zenedarabok stilisztikai sokoldalúsága - emellett minden előadott mű 
eredeti cselló-zongora darab - és ehhez jön a szöveg. Továbbá - egy 
évszázadokon át ívelő - zongorafantázia programon dolgozom, melyet 
Virginia Wolf szövege köt össze. 
 

Köszönöm a hallgatóság nevében, hogy eljött ide az EPTA 
konferenciára, Békésre, és tudomást szerezhettünk, sőt hozzájuthattunk 
Clara műveiből készült CD-jéhez is… 

 
Ábrahám Mariann 

 
Folytatjuk: 
a Clara Schumann levelezéséből összeállított 60 év történésébe bepillantást nyújtó 
előadást a PARLANDO 2003. 2. száma közli. 
 
 
 
 
Parlando: 2003/2, 10-20 p. 
 

Elisabeth Eschwé 

Clara és Robert Schumann egyedülálló kapcsolata 

Clara levelezésének tükrében* ( II/2.) 

 
Lipcse, 1835. szeptember 14. 
 
Kedves Emília, 

ez a levél tanúsítja majd, hogy milyen jó kedvem van, mert még soha 
nem volt ilyen szép születésnapom, mint ebben az évben. 
 

1. Kaptam egy szép gyapjú muszlinruhát, 
2. egy mindennapi muszlinruhát, 
3. egy merino-gyapjú ruhát és egy kis sálat, 
4. egy kis krepp vállkendőt, 
5. egy pár házicipőt télire, 
6. egy zsebnaptárt Hermann úrtól, 
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7. egy könyvet, melyben különböző szerzők balladái és költeményei 
vannak, megzenésítés céljára: és egy könyvet Lysertől, amely 
Güntherről, Schumannról és másokról szól, 

8. Apámtól Schefer novelláinak összkiadását, 
9. Schumann úrtól Bulver összes műveit. 

 
De csak most jön a java. Mint tudod, a születésnapom vasárnap volt. 

Nos, korán reggel, fél hat után, amikor megkaptam és megcsodáltam az 
ajándékaimat, sürgettem apámat, hogy induljunk el, mert túl késő lesz… 
De apám azt mondta: „Várj még egy kicsit!” Nem tudtam elképzelni, mit 
jelent ez. És aztán, amint éppen ki akarok lépni a szobából, bejött a 
szobalány. Egy üvegtálon egy szép koszorút hozott be. Azonnal 
észrevettem, hogy Schumanntól jött, elvettem tőle a tálat, megnéztem és 
most kapaszkodj meg! Ott találtam egy porcelán fogantyús kosárkát és 
benne egy arany zsebórát! Nem tudod elképzelni, mennyire meglepődtem 
és mennyire megörültem. De gondolhatod - mint ahogy én is gondoltam -, 
hogy ez nem egyedül csak Schumann ajándéka! Valójában ezt Schumann, 
Reuter, Ulex Rakemann, Wenzel és Pfundt küldte! De a kínai kosárka 
egyedül csak tőle jött, Schumanntól. 
 

Miután hazajöttünk, zongoráztam egy kicsit. Délben a hat úr, és Felix 
Mendelssohn is csatlakozott hozzánk ebédre. Délután hat órakor Dr. 
Reuter, Schumann, és apám bejött, hogy sétálni vigyen bennünket. De 
mielőtt elmentünk, tovább táncoltunk este nyolcig. 
 

Ez volt az én híres 16-ik születésnapom. Oh, Emília, mennyire 
szerettem volna, ha itt lettél volna! Ez egyszerűen túl szép volt. Nem 
fogom egykönnyen elfelejteni ezt a napot! 
 
Napló, 1839. augusztus 24. 
 

Ha apám néha a lelkembe tudna látni, sajnálna. Ő jó ember, egy 
csomó jó dolgot tett már értem, olyasmit, amit kevés apa tenne meg, de 
nem tudja, és nem akarja megérteni, milyen a tiszta és mély szerelem. Az 
ég akaratának kell közbelépni, hogy ilyen csodálatos módon újra 
összehozzon bennünket. Apám nem lenne ilyen kegyetlen velem, ha egy 
kicsit is jobban ismerne. 
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Extravagánsnak nevez engem, pedig pont az ellentétét érzem 
magamban. Én nem vagyok elbizakodott, én nem akarok másként élni, 
mint ahogy eddig éltem. 
 

Azzal érvel, hogy nincs érzékem a házi munkához. Hogy tudnám 
valaha is rábeszélni őt másra, amikor mindég társasági életet kellett 
élnem? Megbízhatatlannak nevez engem. Nem bizonyítottam be már neki 
biztos akaratomat? Vagy azt gondolja, hogy csupán makacs vagyok? 
Makacsságból nem választanám, hogy a boldogtalanság felé haladjak! 
 

Én mégis azt remélem, hogy valami mással bizonyítani tudok neki. 
Úgy gondolom, atyai szeretete győzni fog csökönyössége felett. Azt 
akarja, hogy egy gazdag emberrel házasodjak össze, mert így a zenei 
tehetségemet a saját örömömre űzhetném. Szándékai jók voltak, de nem 
veszi számításba, hogy a világ összes pénze sem kárpótolna a szívemben 
lévő bánatért. 
 

Senkit sem lepne meg, ha bizonyos elhidegülést mutatnék apám 
felé. 
 

Eddig mindig azt mondtam magamnak: ő a legjobbat akarja 
nekem, de túl mélyen sért azzal, hogy lelkiismeretfurdalás nélkül tör saját 
célja elérésére. 
 
Napló, 1840. szeptember 12. 
 

Minden hagyományos keretek között történt. Nem volt féktelen a 
hangulatunk, de arcunk mégis ragyogott a belső megelégedéstől. 
Gyönyörű nap volt, ahogy elhajtottunk az esküvőnkre, és még a nap is, 
ami előző nap elbújt, lágyan sütött ránk, mintha a magasságból megáldaná 
a mi fogadalmunkat. Ezen a napon semmi nem zavart meg bennünket és 
szeretném itt most feljegyezni, hogy életem legszebb és legfontosabb 
napja volt ez. 
 
Napló, 1841. április 10. 
 

Régóta nem tudtam írni neked, kedves Emília, és most is csak 
éppen egy pár percet, magamnak. 
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Március 31-én egy briliáns koncertet adtam, minden bizonnyal 
ezen a télen ez volt a legsikeresebb és a közönség a leglelkesebb. A 
hallgatóság olyan véget nem érő lelkesedéssel fogadott engem, hogy 
valósággal belesápadtam, be nem fejezték a tapsolást, még akkor sem, 
amikor odaértem a zongorához. Elképzelheted, hogy ez hogy bátorított 
engem, de ugyanakkor reszkettem a félelemtől. Nem tudok 
visszaemlékezni rá, játszottam-e valaha ilyen jól. A reakció minden darab 
után vég nélküli volt, és egyik másik darabot meg kellett ismételnem. 

Férjem szimfóniája győzelmet aratott minden apám által terjesztett 
hazugság és intrika felett. Soha nem hallottam még előadni szimfóniát, 
amit ekkora üdvrivalgással fogadtak volna. A szépsége leírhatatlan. 
Mendelssohn vezényelt, és óriási öröm ragyogott a szemeiben! Szeretettel 
üdvözlöm Elizt, Linát, apádat, és kérlek, ha gondolsz a régi barátodra, 
küldj egy pár sort, biztos vagyok benne, hogy találsz rá időt. 
 

Utóirat: Szeretett és minden nap jobban szeretett Robertem 
legmelegebb üdvözletét küldi. Fülig elmerült egy hatalmas munkába. Új 
szimfóniáját, az op. 38-at kiadja Haetl ezen a nyáron, és már most új 
műveket tervez. Micsoda gazdag költői világ, tehetség szellem található 
ebben az emberben, és mindezt megkoronázza a meleg szíve! De mi 
szükség van arra, hogy ezt közöljem veled, elmondtam már ezerszer! 
 

Isten Veled és egy másik csók! 
 
Lipcse, 1842. január 24. 
 
Kedves Emília, 

szülésem után, ami iszonyatosan nehéz volt, úgyhogy a 
gyermekhez orvost kellett hívni, én minden fájdalom ellenére nagyon jól 
felépültem. Hidd el nekem, nincs ennél nagyobb kincs, mint egy ilyen kis 
angyal, mint az én Marie-m! 
 

Nem sokkal azután, hogy a gyermekágyból felkeltem, meghívást 
kaptam Weimarba, hogy a színházban egy kamarakoncerten játsszak, és 
elfogadtam. November közepén indultunk el és az előadás nagy siker volt. 
Amikor ugyanezen az estén visszatértünk az Udvarból a hotelbe, 
meglepetésünkre ott várt ránk LISZT. Csak egy órával azelőtt érkezett, és 
megtisztelt azzal, hogy felajánlotta, csatlakozik hozzám a következő 
koncertemen egy zongora négykezessel. Több mint 900-an voltak és a 
siker akkora volt, hogy a műsor egy részét meg kellett ismételnünk. 
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Csak neked mondom Emília: véleményem szerint, hogy őszinte 

legyek, nem tartom Lisztet igazi művésznek. Ambíciói mindenekfölött 
állnak, a tapsot és figyelmet túlzottan magára vonja, túl nagy feltűnést 
kelt: még akkor is, ha egy dalt kísér, túlzottan az ő énjét tolja előre. Túl 
sok az effektus és ez kiábrándít engem. Még a férjem is, aki nagyon 
szereti Lisztet, ugyan ezt mondta. De ez maradjon köztünk, kedves Emma. 
Mi nagyon szeretjük Lisztet és sokat köszönhetünk neki és nem 
szeretnénk, ha ezt megtudná. 
 

Sokat beszélnek most Bécsben egy 11 éves fiúról, aki valósággal 
zseni, a neve Rubinstein, minden évszázadban egy van belőle és azt 
mondják, hogy a játéka nagy lelkének bizonysága, és bizonyos dolgokban 
tökéletes technikája van. Szeretném megismerni ezt a fiút, azt mondják, 
fenomenális. 
 

Úgy gondoltam, karácsony után lesz egy kis nyugalmam. De 
semmi nem lett belőle. Meghívtak, hogy játsszak egy újévi koncerten, 
amire megtanultam egy Mendelssohn zongoraversenyt. El nem tudod 
képzelni, milyen megbecsülésben és szeretetben van részem, amióta apám 
házát elhagytam! 
 

Mindenkit csókolok szerető barátnőd, Clara 
 
Lipcse, 1844, június 10. 
 
Kedves Emíliám, 

január végén elutaztunk Pétervárra. Königsbergen, Rigán, 
Dorpaton keresztül utaztunk, és február végén értünk oda. Négy nyilvános 
koncertet adtam, egyre növekvő sikerrel. Magánkoncertet adtam a 
cárnőnek, és az egész Udvar mindegyik koncertemen jelen volt, melyek 
közül az utolsó - ami a színházban volt - sikerült a legkiválóbban. Április 
elején Moszkvába utaztunk, de mivel már a szezon vége volt, csak három 
koncertet tudtam adni. Április végéig Moszkvában maradtunk és aztán 
visszatértünk Pétervárra, ami május elején teljes tavaszi pompájában 
fogadott bennünket. 
 

Robert és én sok gyönyörű ajándékkal tértünk haza, köztük még 
gyémánt is volt, továbbá vásároltam magamnak egy csodálatos Petersburg 
zongorát, és senki nem gondolta volna, hogy ez túltesz a mi német 
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márkáinkon is. Szeretett gyermekeinket Schneebergben, Robert 
testvérénél hagytam, és 14 nappal ezelőtt visszahoztuk őket magunkhoz. 
Marie azonnal megismert bennünket és úgy látszott valóban örül, hogy 
viszontlátjuk egymást - Elise éppenhogy megismert bennünket újra. 
Állandóan futkározik, és már kezd beszélni. 
 

Ma csupán magunkról akartam beszámolni, holnap beszélgetni 
fogok veled a te dolgaidról. 
 
Drezda, 1848. május 13. 
 

Oh, milyen nehezen találok magamnak egy órát, hogy egy kicsit 
beszéljek az én kedves Emíliámmal! Hidd el, nehéz, percről·percre be 
vagyok osztva. 
 

Minden nap két-három órát tanítok, egy órát gyakorolok, írok a 
naplómba, elrendezem ezt-azt a zongora számára, legkevesebb egy órát 
sétálok Roberttel, gyerekeimmel vagyok elfoglalva, tanulok angolul 
(Plymouth egyik tanítványával) - mindezek, eltekintve a látogatásoktól, 
amit fogadnunk kell, vagy ahova mennünk kell - láthatod, hogy kevés idő 
marad a beszélgetésre. 
 

Olyan boldog vagyok az én kis Ludwigommal - olyan édes, nem 
lehet ennél szeretetreméltóbbnak elképzelni őt: dundi, mint egy kis kerub, 
mindig jókedvű, csak rá kell nézned és máris nevet boldogan. És aztán 
még az is, hogy korához képest nagyon okos, hihetetlenül érzékeny és 
ugyanakkor aktív. Isten tartsa meg nekem ezt a fiúcskát: Állandó 
félelemben vagyok miatta, mert annyira sok örömöt ad nekem! 
 

Valamennyi gyermekem jól van, csak Juli marad mindig törékeny 
és kicsi, bár teljesen egészséges. Marie és Elise már iskolába járnak, 
szorgalmasan tanulnak, a zongoraórákra is. Elise rendkívüli zenei 
tehetséget mutat, Róbert keményen dolgozik a körülöttünk lévő politikai 
zűrzavar ellenére élünk és harcolunk a művészetünkért! 
 
Düsseldorf, 1854. március 15. 
 
Kedves Emíliám, 

mennyire vágytam már régóta arra, hogy írjak neked, de nem volt 
hozzá erőm, és nem tudom, vajon lesz-e ma? 
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Képzeld el Milám, Robert ezen a télen olyan jól érezte magát, mint 
talán még soha ezelőtt. Decemberben egy csodálatos utunk volt 
Hollandiába, januárban Hannoverbe látogattunk, ahol úgyszintén jó 
kedélyállapotban volt. Egészében véve, alig volt olyan időszak, amikor 
KEVÉSBÉ aggódtam volna az egészségéért. 

Aztán hirtelen, négy héttel ezelőtt furcsa hangokat kezdett hallani a 
fülében, először csak egyet, aztán egész harmóniákat, aztán egy egész 
zenekart, de olyan pompásan, ahogy ezen a földön soha nem lehet hallani. 
Folyton azt mondta, angyalok játszanak neki: ez 8 napon át tartott éjjel-
nappal folyamatosan. 
 

Egyik éjszaka váratlanul kiugrott az ágyból és azt mondta, hogy 
sürgősen le kell neki írni valamit, amit az angyal énekelt neki, és le is írta. 
De amikor újra lefeküdt, egyre fantasztikusabban kezdett beszélni. Az 
angyalok állandóan beszéltek hozzá, (de mindég csodálatos 
harmóniákban), és kinyilatkoztatták a túlvilágot - és éberen feküdt egész 
éjszaka egy földöntúli állapotban - el tudod képzelni milyen 
reménytelenség vett erőt rajtam. 
 

A következő reggel az angyalok hangja démonhanggá változott, 
melyet félelmetes zene kísért, úgyhogy szegény férjemen teljes 
kétségbeesés uralkodott el. Kiabálni kezdett, hogy ő bűnös, rossz ember, 
az ördög megkísértette – kérlek, engedd el nekem a részleteket! 
 

Ez alatt az idő alatt szelleme időnként tökéletesen tiszta volt: 
csodálatos variációt írt arra a megindító és himnikus témára és lejegyezte 
nekem! 
 

Oh, Emília, leírhatatlan, hogy mit szenvedtem. 16 éjszaka nem 
feküdtem le, és nappal is mellette álltam egész nap. Egyik este későn, 
amint beszélgettünk, hirtelen felugrott a szófáról és mondta, hogy hozzam 
a ruháit: azt mondta, el kell hagyjon, vissza kell térjen az 
elmegyógyintézetbe, mert magán kívül volt és itthon nem tud felépülni. 
Az elmegyógyintézet az egyetlen hely, ahol kezelni lehet! 
 

Amint az izgatottsága nőttön nőtt, gyakran mondta nekem: „Clara, 
kérlek, hagyj el, rossz ember vagyok és félek, hogy ebben az állapotomban 
valami kárt teszek benned!” 
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Röviden, egy napra rá nyugtalansága akkora lett, hogy az orvosok 
elrendelték, hogy ÉN hagyjam el a házat és vigyek el mindent, ami 
számára kedves. Csak azután, őrizet alatt lecsillapodott, és az idő nagy 
részében feküdt az ágyában, agyongyötörve a fájdalomtól. 
 

Napról - napra ígérték, hogy láthatom újra, mígnem az orvosok a 
legborzasztóbbat közölték velem, hogy ő visszautasította, hogy otthon 
maradjon, és őket tette felelőssé, hogy nem vitték be az 
elmegyógyintézetbe. Úgy érzi ez az egyetlen lehetőség arra, hogy esélye 
legyen a felépülésre. 
 

Az orvosok akkor konzultáltak egy specialistával, aki sikeres 
gyógymódjáról híres, és akinek Bonn mellet egy magánklinikája van, és 
március 4-én elvitték oda. 
 

Ekkor láttam őt utoljára! Oh, kedves barátom, hogy tudnám neked 
leírni, hogy tértem haza! 
 

El akartam temetni magam a szobájában és csak rámeredtem 
mindazokra a dolgokra, amik kedvesek voltak neki és kiabáltam, ömlöttek 
a könnyeim. 
 

Gyakran vagyok így, csoda, hogy még élek, a szívem megszakadt, 
minden erőt kivett belőlem az élet. És képzeld, a bezártságom három 
hónap után… micsoda sötét jövő előtt állok! 
 
Kedves Johannes, 

ha ki tudnám fejezni, mit érzek a szívemben! Egyre inkább érzem a 
szükségét annak, hogy elnyomjam azt. Hogy nem mondhatom, mit érzek a 
zenéddel kapcsolatban, borzasztóan fáj nekem: bizonyára meg fogod és 
meg kell tudnod, hogy nem vak lelkesedés késztet beszédre. 
 

Hogy szeretném, hogyha az érzéseimet jobban megértenéd. Ha 
valaki elolvasná, mit írtál az én lelkesedésemről, úgy tekintene rám, mint 
egy egzaltáltra, aki istenként imádja a barátját! 
 

Kedves Johannesem, te nem látsz és hallasz engem, amikor 
másoknak beszélek rólad: ez minden bizonnyal nem egzaltáltan történik. 
De hogy a te géniuszod gyakran fölém kerekedik, hogy úgy látlak téged, 
mint akit az ég a legnagyobb ajándékkal áldott meg, hogy szeretlek és 
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nagyra becsüllek olyan sok csodálatos dolog miatt: hogy mindez a lelkem 
mélyéről jön - azt nem tagadhatom. Kedves Johannesem, ne fáraszd 
magad, hogy ezt hideg filozófiával megöld bennem - nem fog sikerülni (ez 
lehetetlen). 

 
Düsseldorf, 1856. október 17. 
 
Kedves Emíliám, 

alig tudom rászánni magam, hogy megírjam neked, 
találkozásunkat újra el kell halasztani. Jelenleg nem tudok Münchenbe 
menni, mert Koppenhágába hivatalos meghívást kaptam. És megyek majd 
Frankfurtba, Karlsruheba, Darmstadtba és Mannheimbe, és mindezt 14 
napon belül. 
 

Most azt tudnám javasolni, hogy január 3-kán, vagy 4-kén jövök 
Münchenbe. Elsején Lipcsében játszom, és onnan eljövök másodikán. 
Megkérdezhetnéd Lachnert, nem tudna-e egy koncertet szervezni január 5-
ére. Hogy időt takarítsunk meg, előre elküldeném a programot, 
jegyzeteket, stb. Csak azt tudasd velem, hogy zenekarral, vagy anélkül 
játszanék: tehát mennyibe kerül zenekarral és mennyi a terembér. Kíváncsi 
vagyok, lenne-e vajon lehetőség, egy öt koncertből álló bérleti 
hangversenyre? Talán azért, hogy bemutatkozzam ott. 
 

Tudatom majd veled a pontos részleteket, minden bizonnyal még 
karácsony előtt. 
 
Budapest, 1858. november 18. 
 
Legkedvesebb Milám, 

milyen régóta akarok már neked írni - csak a jó Isten a 
megmondhatója, mennyit gondolok rád. 
 

Ne haragudj rám túlságosan a hallgatásom miatt, nem tudtam írni, 
iszonyatos nyaram volt. Olyan hihetetlenül nyomorult voltam, teljesen 
képtelen arra, hogy bármit is tegyek. Annyi minden van, amit el szeretnék 
mondani neked, de nem merem az írással túlságosan megerőltetni a 
karomat. Nyilvánvaló, hogy a fájdalmat nem reuma, hanem a túlerőltetés 
okozza. 
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Mila kedves, a fájdalmam örökre csak emészt, ez olyan, amit senki 
nem tud elképzelni. A munkám és az életem a nyilvánosság előtt zajlik: 
úgy jelenek meg a közönség előtt, mint egy Isten áldotta tehetség, de 
SENKI nem tudja, mi van belül.  Igen, a zene teljesen kitölt, amíg játszom, 
vagy megtapasztalom másokon keresztül, de aztán - az üresség még 
nagyobb bennem. 

 
Bécs, 1860. március 3. 
 
Kedves Johannes, 

az első koncertem március elsején volt zsúfolásig megtelt ház előtt. 
A jó ülőhelyeket (én szerveztem a három koncertet) már jóval korábban 
eladták, és a végén mind a három hangversenyre minden jegy elkelt. 
Annak örültem a legjobban, ahogy a színpadon egy véget nem érő tapssal 
fogadtak engem, ami éreztem, hogy szívből jött azoktól, akik szeretnek. 
 

Ez volt talán a legintelligensebb hallgatóság az itt találhatók közül. 
Például, amint játszottam a Carnevált, le kellett mindegyik tétel után 
állítanom valahogy a tapsot, ami a következő előtt volt, ami - bár zavart - 
de alapjában véve örömmel vettem. 
 

Egyébként Robert elismerése fokozatosan nő errefelé, egyrészt 
szomorúsággal tölt el, de bizonyos fokig elégtétellel is, ha arra a hiábavaló 
harcra gondolok, amit ő folytatott itt. 
 
Düsseldorf, 1861. február 13. 
 

Úgy gondolod kedves Johannes, hogy túl sok hangversenyt adok, 
mert hébe-hóba félreteszek pénzt. De gondold el a felelősségemet! Még 7 
gyerekről kell gondoskodnom, ötöt még fel kell nevelnem. A fiúk nevelése 
minden évben drágább. Nagy szerencse lesz, ha 20 éves koruk előtt valami 
keresethez jutnak majd. 
 

A kicsiknek is sok mindenre van még szükségük. Csak maga a 
zenetanítás milyen sokba kerül manapság! És mindezek után, nem lehet 
gondolnom a saját jövőmre? Hogy tudhatnám, mennyi ideig élhetek - 
mindennapi kenyér-gondjaim kell, hogy legyenek? Vagy éppen függjek a 
gyermekeimtől? 
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Jobban kímélném az egészségemet, ha kevesebb izgalmam lenne, 
de nem adná minden arra képes ember szívét-lelkét a hivatásába? De ezt 
nem feszítem túl: mert a belső frisseségtől és melegségtől több erőt érzek 
magamban, sőt fiatalabbnak érzem magam, mint 20 évvel ezelőtt: sőt mi 
több, egy nyugodtabb életforma sokkal több teret adna bánatomnak. 

Talán egyszer később jobbra fordul az életünk, egy városban 
élhetünk újra, és egy nyugodtabb életre vágyom majd - ha együtt tudnék 
élni egy szeretett baráttal, úgy gondolom, valami békét és nyugalmat 
találnék, ámbár az igazi boldogságot nem tudom újra elérni. 
 
London, 1867. február 26. 
 

Kedves Johannes, olyan boldog vagyok, hogy találtam egy 
nyugodt esti órát, hogy megosszam veled és még egyszer olyan boldog 
vagyok, hogy a szextetted volt a legsikeresebb a tegnapi népszerű 
koncerten. 
 

Joachim vezényelte természetesen a próbát, és Ő maga is 
gyönyörűen játszott és a fogadtatása lelkes volt. Óriási öröm volt nekem, 
és csak azt kívántam, hogy bárcsak én magam játszhatnám az első 
hegedűt! 
 

A te beütemezésed szerint zajlott az esti koncert, néha ugyanazzal 
a programmal, amit kétszer-háromszor megismételtek. 
 

Fizikailag nagyon igénybevevő volt, mert gyakran három 
különböző városban kellett játszanunk egymást követő napokon, ami napi 
4,5,6 óra utazást igényelt. 
 

Próbáltak rábeszélni arra, hogy az egész szezonra maradjak ott, de 
átgondoltam és nem tettem. Nem könnyű visszautasítani, mert egy csomó 
pénzt kereshettem volna, de ez testben és lélekben fájdalmat okozott volna 
és determinálva vagyok arra, hogy őrizzem az egészségemet. 
 

A családomtól csak jó híreim vannak. Ferdinándot nagyra értékelik 
munkájában. Ludwig mestere is megelégedett. Félix gyakran 
megörvendeztet bennünket levelével, ami tanúsítja ragyogó karakterét. 
Julie jól gondoskodott és nagyon lelkesen tanul Lachnernél, és Elise a 
tanulás mellett egy csomót zenél is. 
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Baden, 1870. szeptember 10. 
 
Legkedvesebb Emíliám, 

14 nappal ezelőtt Ferdinánd belépett az aktív katonai szolgálatba. 
Azt sejtjük, Metzben van. Elképzelheted, hogy aggódom miatta. A 
dicsőséges győzelem ellenére nem lesz egyhamar vége és még az is lehet, 
hogy elviszik a frontra. 
 
szeptember 25. 
 

Ferdinánd serege Páris előtt van - el tudod képzelni, hogy dobog a 
szívem. Elise nyolc nappal ezelőtt visszajött Párisból. Julie felépült, de 
elég komolyan beteg volt. 
 
október 1. 
 
Kedves Emíliám 

egyetértek azzal a határozattal, hogy Ludwigunkat, aki szellemi 
betegségéből a múltban felépült, vigyük be egy állami 
elmegyógyintézetbe. Azt mondják, jól bánnak a betegeikkel… 
 

Kérdésedre válaszolva, hogy nincs e szükségem több pihenésre, el 
kell mondjam neked, hogy egyszerűen nem engedhetem meg magamnak. 
Képzeld el, hogy el kell tartanom még két fiamat és két lányomat. 
Továbbá még érzek magamban annyi erőt, hogy eleget tegyek annak a 
követelménynek, hogy játszom koncerten. Miért ne folytathatnám a 
szereplést még néhány további éven át? 
 
Napló, 1872. október 16. 
 

Julie szeptember 27-éig velünk volt. Láttuk, hogyan szenved 
napról napra és nem tudtunk semmit sem tenni: nincs orvos, aki segíteni 
tudna rajta… állapota kimerítette törékeny testét. Teljesen biztosan 
éreztem, hogy elvesztjük őt, de hogy ez a csapás milyen hamar következik 
be, azt nem sejtettem… 
 
Baden, 1873. május 27. 
 

Ludwigról nagyon szomorú híreink vannak - hihetetlenül felajzott, 
állandóan veri a fejét a falba, úgyhogy korlátozó eszközökhöz kellett 
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folyamodni. A szívem vérzik, ha szegény fiamra gondolok, micsoda sors! 
Teljesen elvesztette az eszét. 
 
Berlin, 1878. szeptember 17. 
 
Kedves Johannes, 

valóban nagyon régóta nem jelentkeztem, de mi mindenen mentem 
át ez alatt az idő alatt! És milyen reménytelenek a kilátások! 
 

Néhány nappal Münchenbe való visszatérésem után, egy olyan 
idegfájdalom fejlődött ki a karomban, hogy meg se tudtam mozdítani. A 
fájdalom három héten át óriási volt, és csak morfiummal lehetett 
csökkenteni. 
 

Ezen a fizikai szenvedésen túltettek a legnagyobb érzelmi kínok, 
melyet csak egy anya érezhet. Münchenben tartózkodásunk második 
napján megtudtuk a hírt, hogy Félix állapota annyira súlyosodott, hogy 
nem hagyható tovább egyedül. Amikor láttam, borzasztó állapotban volt. 
Úgy járt, mint egy öregember, nem tudott levegőt venni, éjt nappallá téve 
köhögött. Csak egy Choral (nevű) gyógyszer segítségével tudott néhány 
órára megnyugodni valamennyire, és ebben az állapotában Badenbe 
hoztuk át. 
 

Úgy szenvedek, mint életem legnyomorultabb napjaiban. Én 
magam, aki öreg vagyok, de egészséges, látnom kell egy gyermek életét, 
egy fiatal emberét élete virágzásában elmúlni, ez egy anya szívének a 
legszörnyűbb megpróbáltatás és ezt a próbát most már a harmadik 
gyermekemmel kell kiállnom. 
 
Napló, 1878. december 24. 
 

Szomorú karácsony este… Milyen jó lenne, ha nem kellene a fát 
díszíteni, de Felix miatt muszáj… Félix este 10-ig velünk ült… évek óta 
ez volt az első karácsonya itthon - és az utolsó ezen a földön. Vajon tudta? 
hatalmas siker volt tegnap - és a fogadtatás elképesztő volt - de a koncert 
előtt az idegességem mindent fölülmúlt: mindenekelőtt, az a félelem, hogy 
valami történik  
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Napló, Frankfurt, 1890. november 8. 
hatalmas siker volt tegnap - és a fogadtatás elképesztő volt - de a 

koncert előtt az idegességem mindent fölülmúlt: mindenekelőtt, az a 
félelem, hogy valami történik velem vagy a koncert előtt, vagy játék 
közben: aztán magától a feladattól is féltem. Éjjel elárasztottak a 
gondolatok, hogy majd nem találom meg a megfelelő billentyűt, újra és 
újra végigmentem fejben az egész programon, még amikor az emberekkel 
beszéltem, akkor is különböző passzázsok futottak végig az agyamban. 
 

Kimerítő küzdelem volt, és elhatároztam, hogy ez volt az utolsó 
nagy koncert, amit adok - de a szívem belemerül abba a tudatba, hogy 
valóban ennek kellene lenni az utolsónak. 
 
Napló, november 1892. 
 

Brahms elküldte nekem 11 zongoradarabját (még nincs 
kinyomtatva) - micsoda tiszta forrásból jövő öröm számomra. Minden 
benne van, költészet, szenvedély, érzelem, odaadás, és mindez átitatva 
mennyei színekkel… mindegyik rendkívül érdekes. Ezek a darabok újra 
zenei életet lehelnek a lelkembe. Megújult energiával és odaadással 
gyakorolok és nagyobb lelkesedéssel kezdtem hozzá Robert zongora-
darabjainak tanulmányozásához. 
 

Mindent egybevéve a zongorazene az egyetlen, amit élvezni tudok. 
Akkor a sziszegő hangok eltűnnek a fülemből - bár még hallok fals 
hangokat, de kevéssé szenvedek, amikor már a darabot jól tudom. 
 

Brahms darabjai, néhány helytől eltekintve technikailag nem 
nehezek, de a szellemi tartalmuk érzékeny megértést kíván. 
 

Nagyon jól kell ismerni Brahmsot ahhoz, hogy egy interpretáció 
közel legyen az ő elképzeléséhez. Nagy szeretettel tanulmányozom őket, 
és úgy gondolom, ebben a szellemben adom elő… 
 
február 2. 
 

Ezen a reggelen Brahms eljátszotta nekem az új darabját és nagy 
örömömre szolgál, hogy láthatóm, az ő elképzelése szerint értettem meg 
őket. 
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1893. február 10. 
 

Olyan gyakran fordul meg a fejemben, hogy még életemben 
elfelejtenek. Ez az, amivel az előadóművésznek szembe kell néznie - 
amint elhagyja az arénát, csak a kortársai  gondolnak vissza rá, de az sem 
biztos. A fiatalabb generáció többé nem ismeri és csak egy szánalmas 
mosollyal gondolnak arra, ami elmúlt… 
 
február 18. 
 

Ma Rubinstein ad koncertet négy szonátával a Beethoven ház 
felállítása céljaira. Szeretném tudni, vajon mit szólna ehhez Robert, vagy 
Mendelssohn? Ami engem illet, azt gondolom nem ez az, amit egy 
művésznek tenni kellene, ez zeneileg érzéketlen dolog. Én bele önteném 
az EGÉSZ lelkemet Beethoven EGY szonátájába. Hogyan lehetséges négy 
szonátát eljátszani, egyiket a másik után teljes szívvel-lélekkel? 
 
1895. szeptember 13. 
 

… nagyon élvezetes születésnapom, a 76-ik. Az első üdvözlet 
levélben jött Emma Preussertől, mielőtt a gyerekek megleptek engem egy 
csodálatosan megterített születésnapi asztallal - és olyan boldog lettem, 
mint amennyire egyáltalán boldog tudok lenni. Óriási szerencsém van, 
hogy ilyen gyermekeim vannak, és hogy teljes szeretetükkel vesznek 
körül. 
 

A legfőbb ajándék attól a kettőtől egy új zongoraterítő, amit majd 
ha visszajöttem, megtalálok otthon. Az igazat megvallva azt gondoltam, 
hogy a régi kitart még maradék napjaimra, de most várakozással várom az 
újat, amellyel talán letakarom majd az új nagy zongorát, amit pár nappal 
ezelőtt rendeltem meg levélben Steinwaytől… 

 
Fordította és közreadja: Ábrahám Mariann 

 
 
 
 
* Az előadás elhangzott 2002 júniusában, az EPTA Nemzetközi Konferenciáján, Békésen
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Parlando: 2005/6, 10-17 p. 
 

PURCELL ZONGORÁN - EPTA MANCHESTER II/2. 

Christine Brown előadása  
 

Henry Purcell-t már 1695-ban, amikor 36 éves korában elhunyt, 
kora legkiválóbb zenészeként ismerték el. A Westminster Apátság 
orgonája alatt temették el, oda, ahol, mint orgonista működött. 
Napjainkban Anglia egyik legnagyobb zeneszerzőjeként tisztelik, ezért 
úgy gondolom, nagy kár, hogy sok zongorista soha nem játszotta zenéjét. 
Talán a „régi zene” mozgalom felelős ezért, mely ragaszkodik hozzá, hogy 
a régi zenét csak korabeli hangszereken lehet előadni. Ennek ellenére 
remélem, tudom bizonyítani, hogy Purcell zenéje jól megszólaltatható a 
modern zongorán és kiváló tananyag is.2 

 
Purcell billentyűs zenéjét pengetéssel megszólaltatott billentyűs 

hangszerekre, virginálra, spinétre és csembalóra írta. (…) E hangszerek 
megtekinthetők az edinboroughi Korai Billentyűs Hangszermúzeumban, a 
Russel Gyűjteményben, ahol Önöket is bármikor szívesen fogadják, ha 
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meg akarnak ismerkedni a gyűjteménnyel. A nyitvatartási idő 
megtalálható az Interneten. 
 

A virginal téglalap alakú hangszer, egy sorozat húrja van, mely 
párhuzamosan fut a billentyűzettel. Egy kis fába helyezett lúdtoll 
szólaltatja meg, melyet pengetőnek hívunk. Ez a megfelelő billentyű 
lenyomásakor felemelkedik és megpendíti a húrt. Az itt bemutatott képen, 
mely Purcell: Music’ s Hand-maid című kompozíciója II. részének 
címlapja, a jobb oldalon látható hölgy virginálon játszik. 
 

A spinét háromszög alakú hangszer és az alacsonyabban lévő 
húroknak extra hosszúsága gazdag, meleg hangzást eredményez. Az 
általánosan ismert két-manuálos csembalón a játékosnak már van 
lehetősége arra, hogy a megszólaltatott hangot mind mennyiségileg, mind 
minőségileg változtassa. 
 

Itt van például a „New Ground”3 című darab a „Music’s Hand-
maid” II. részéből, a Z.T682-es, ahol a „Z” a Zimmermann-katalógus 
számot jelöli. Purcell mestere volt az ostinatonak, vagyis annak a rövid 
basszus vonalnak, mely - fölötte variált új dallammal - újra és újra 
ismétlődik, Az egyik leghíresebb a Dido búcsúja, a „Ha majd a földbe 
tesznek, Keservem ne fájdítsa szíved…” kezdetű ária, a Dido és Aeneas 
című operából. Ebben a „New Ground” -ban a bal kézben lévő három 
ütemes basszus, kezdettől fogva - hol a basszusban, hol a tenorban - az 
egész darabon át hallható, míg a jobb kéz a harmadik ütemtől az „Itt az 
istenségek jóváhagyják” című gyönyörű dallamot játssza, melyet Purcell 
előzőleg egy Szent Cecília napja című ódára írt. 
 

Ha ezt az e-moll ostinatot virginálon játsszuk, nem lehetséges a két 
kéz közötti hangzás egyensúlyát megteremteni, de megvalósítható a két 
manuálos csembalón, vagy még inkább a modern zongorán. (…) 
 

Hogyan vált Henry Purcell olyan komponistává, aki ilyen 
csodálatos zenét tudott írni? Nos, Londonban született, 1659-ben. Apja, 
akit szintén Henrynek hívtak, figyelemreméltó képességű zenész volt, 
fontos pozíciót töltött be a Királyi Kápolnában és a Westminster 
Apátságban. A fiatal Henryt már hat éves korában felvették a Királyi 
Kápolna kóristái közé. Nagybátyja, Thomas Purcell ebben az időben egy 
szolgálatot tevő nemes úr volt a Királyi Kápolnában, és nem fér kétség 
hozzá, hogy segítette a gyermeket abban, hogy beleszokjon a próbák és 

 497 



szertartások rendjébe. Ezeknek a fiúknak a korszak mindennapi szokása 
szerint kellett tanulniuk, énekeltek az istentiszteleteken, elsajátították a 
billentyűs és zenekari hangszerek játékát és zeneszerzést tanultak. 
Valójában a fiúk által komponált zsoltárok egy-némelyikét a kórus el is 
énekelte. Ünnepélyes alkalmakkor a fiúk a még ma is használatos skarlát 
színű egyenruhát viselték. Amikor erre az előadásra készülve felvettem a 
kapcsolatot dr. Andrew Grant-tal, a mostani orgonistával és 
kórusvezetővel, küldött nekem néhány elragadó fotót arról a tíz kórista 
fiúról, akik jelenlegi tagjai a Királyi Kápolna gyermekkórusának. Ezeket a 
fiúkat a „City of London School” iskoláztatja, láthatjuk és hallhatjuk őket 
az egyházi események alkalmával, emléknapok ünnepélyein. 
Rendszeresen énekelnek a Szent James palotában. A szertartások 
részleteinek időpontját megtalálhatjuk Andrew Grant weboldalán az 
Interneten. 
 
Purcell a tanár 
 

Amikor Purcell hangja 15 éves korában mutálni kezdett, ki kellett 
lépnie a kórusból, de a Király Kápolnánál maradt, ő hangolta az orgonát és 
segített a király számtalan hangszerének karbantartásában. A fiatalabb fiúk 
közül néhányat tanított is. Aztán alig húsz évesen kinevezték a 
Westminster Apátság orgonistájává, és ezt további kiemelkedő 
megbízások követték. 
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Semmi kétségünk sincs afelől, hogy Purcellt érdekelte a tanítás és 
volt is tehetsége hozzá. Revideálta Playford „Bevezetés a zenei 
mesterségbe” című művét, megírta „Az éneklés művészete” módosított 
változatát, valamint egy szótár készítéséhez zenei kifejezések 
definiálásával járult hozzá. A ”Válogatott gyakorlatok csembalóra vagy 
spinétre” című utolsó pedagógiai munkáját halála után felesége Frances 
publikálta és ez világos utalásokat ad a tanítással kapcsolatos nézeteire. 
Van benne néhány oldal „Utasítások kezdőknek” címmel, egy táblázat a 
hangjegyértékekre vonatkozóan, a C-dúr skála ujjazata mind a bal- mind a 
jobb kézre, és egy részletes táblázat a „Díszítések szabályai” -ról, vagyis 
annak szabálya, hogyan játsszuk a díszítéseket. 
 

Maradandó bizonyítéka Purcell tanári elismertségének még ma is 
látható a Westminster Apátságban. Egyik tanítványa. Lady Elizabeth 
Howard, azzal fejezte ki elhunyt tanára iránti tiszteletét, hogy az orgona 
közelében lévő egyik oszlopra táblát helyeztetett el a következő felirattal:  

 
„Itt nyugszik Henry Purcell Úr, 

Aki elhagyta e földi életet, 
Egy megszentelt helyre távozott, 

Az Ő Harmóniáját csak az a hely tudja felülmúlni”. 
 

 
Milyen típusú darabokat írt Purcell? 
 

Purcell billentyűs darabjai között találunk ének-dallamokat és  
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táncokat, trompet-tune-okat4 és indulókat, prelúdiumokat, 
ostinatokat és három- négytételes szviteket. Az első szvitben (Z. 660) lévő 
G-dúr prelúdium fiatal zongoristáknak jó bevezetés ahhoz, hogy Purcell 
stílusát megismerjék. 

 
A darab egy akkordsorozatra épül, melyet eljátszhatunk, 

beazonosíthatunk, ezáltal mind gyakorlati, mind elméleti munkához is 
kapcsolhatunk. Az ugyanebben a szvitben lévő Menüett sok kiadványban 
is megtalálható, és nehézségi foka a Prelúdiumhoz hasonló, ha díszítések 
nélkül adjuk elő. A díszítések itt a tizenhat ütemből kilencben fordulnak 
elő. Véleményem szerint sokkal hasznosabb, ha a barokk darabokat 
először díszítések nélkül tanuljuk meg. Ha már a hangok és a metrum 
érzet biztos, a díszítéseket egyenként adjuk hozzá a darabhoz. Ez a 
tanulási mód különösen segít a Music’s Hand-maid II. részének a-moll 
Menüettjében. A darab háromrészes forma és a középrészben minden hang 
díszítve van. A darabot sokkal egyszerűbben közli az Associated Board 
Billentyűs Hangszerek antológiája sorozata, amiben a hat díszítésből ötöt 
elhagynak. A d-moll Air-t, mely néha a-moll Menüett-ként jelenik meg, 
szintén sok antológiában megtaláljuk (Z. T676). Ez a pompás kis miniatűr 
egyszerűen szerkesztett, két egyenlő részre osztható kétrészes forma. 
Nincs benne moduláció, de a darab második felének párhuzamos dúrban 
megszólaló effektusa szépségével szíven üti az embert. A fiatal tanulók, 
amikor a dallamszekvenciákat játsszák, megtanulhatják, hogyan 
mozogjanak gondosan a billentyűzeten, bátorítsuk őket, hogy figyelmesen 
hallgassák a két kéz közötti hangzás egyensúlyát, ne nyomja el a kíséret a 
dallamot. 

 
A Riggadoon5 egy vidám páros ütemű tánc, ezt a táncot Purcell 

nem tette bele egyik szvitjébe sem. A Music’s Hand-maid II. részének C-
dúr Riggadoonját (Z. 653), mely egy általánosan ismert második osztályos 
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vizsga darab, az Associated Board publikálta. A frazírozásokat és a 
díszítéseket Richard Jones dolgozta ki. És itt látható a mű kézirata Purcell 
saját gyönyörű kézírásával. A hangjegyeket egymáshoz túl közel írta, mert 
a papír ebben az időben nagyon drága volt. 
 

A Hornpipe olyan tánc, amely csak az angol billentyűs zenében 
létezik. A Purcell által írott Hornpipe-ok előadásához fürge ujjak kellenek, 
hogy a táncok stílusának élénk tempóját vissza tudjuk adni. Az e-moll 
Hornpipe az „The Old Batchelor” (A vén agglegény) című darab egy 
részletének változata, melyet eredetileg vonósokra írt, de nagyon jól 
fekszik billentyűs hangszeren, hatásos és előadása élvezetes.  

 

 
 

A Sarabande-ot, mely sokkal méltóságteljesebb tánc, Purcell 
legtöbb szvitjében megtalálhatjuk. Bár a Sarabande a korai angol zenében 
nem olyan lassú és espressivo jellegű, mint később Bachnál, mégis jó 
gyakorlat fiatal növendékeknek. A C-dúr Sarabande-ban (2.665) például a 
balkéz játéka kíván gondos figyelmet. 
 

Játszassuk a növendékkel a balkéz két szólamát először két kézzel 
mélyebb regiszterben, az átkötött hangokat hallgassa meg tudatos 
figyelemmel, aztán próbálja visszaadni ugyanezt a hatást egy kézzel. Az 
Alfred Kiadónál Maurice Hinson közreadásában megjelent „Barokk 
billentyűs zene antológiája” segítséget nyújt a díszítések megoldásához, 
és jó ötlet, ha a két kezdő akkordot arpeggio játsszuk. Az ezt követő élénk 
Jigg (Gigue) ritmikai változatosságával és a kontrapunktikus imitációkkal 
kiváló ellentéte az előző tételnek. 
 

A C-dúr szvit (Z.666) Prelúdiuma igényes darab, erőteljes, tiszta 
billentésre van szükség ahhoz, hogy a témabelépéseket kihozzuk. A zene 
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karakterének kifejezése érdekében a jó artikuláció lényeges és 
elengedhetetlen, ezért én „Az igazi barokk zene” című Faber kiadónál 
megjelent saját kiadványomban könnyedén kötött nyolcad- és tiszta 
tizenhatod játékot javasolok. Ez megóv attól, hogy a játszott rész 
elmosódottá váljék. Különösen fontos ez ott, amikor a darab vége felé a 
zenei anyag sokkal összetettebbé válik. Egy másik szép darab a g-moll 
szvit Prelúdiuma (Z. 661). Ahhoz, hogy a fúga jellegű zenei anyagot 
magas szinten adjuk elő, külön kézzel gyakorolva kell előkészítenünk, 
különös gondot fordítva a jobb kéz szólamára. A sok díszítés, ahhoz, hogy 
ne akadályozza a zenei folyamatot, rengeteg gyakorlást kíván, de egy ilyen 
mű kidolgozása nagy megelégedéssel tölt el. 
 

Purcell billentyűs hangszerre ugyan nem túl sokat írt, de az annál 
gazdagabban változatos. Felsorakozik a gyengéd hangzású G-dúr 
Prelúdiumtól, a törékeny d-moll Air-en át az erőteljes Hornpipe- és a 
robusztus Riggadoon-ig. A C-dúr és g-moll Prelúdiumra jellemző a 
kontrapunktika, ugyanakkor az e-mollban lévő New Ground-hoz 
hasonlóan, gyönyörű dallamossággal is gyakran találkozunk. A legtöbb 
darab rövid, a fiatal növendékeknek jól fekszik és mindegyik kézre áll. 
 

Ritmikus vitalitásukkal, csodálatos dallamaikkal, tiszta formáikkal 
kiválóak, mint tananyag, és mint maga Purcell írja a Music’s Hand-maid 
II. részének előszavában „hasznosak nemcsak kezdők, de a művészetben 
magasabb fokon jártasak számára is.” 
Én úgy gondolom, ezek a miniatűr mesterművek minden zongorista 
figyelmére rászolgálnak. 
 

Köszönetnyilvánítás 
 
Az illusztrációkat és kottapéldákat következő kiadók szíves engedélyével tettük közzé: 
„Stainer & Bell Ltd”: 
Music’s Hand-maid II. rész címlapja, G-dúr prelúdium az I. szvit - ből, C-dúr Sarabande 
„Faber Music Kiadó”: 
„A Díszítések szabályai”, reprodukció a „The Harpsichord Master” című kiadványból 

 
1. Elhangzott az angliai EPTA Nemzetközi Konferencián, Purcell halálának 310. 
évében, 2005. szeptember 4-én. Christine Brown Leeds-ben született és zenei 
neveltetését is ott kapta. 16 éves korában kitüntették egy Alapítványi 
Ösztöndíjjal, mellyel tanulmányait a Royal College of Music-ban folytatta. Itt 
négy éven át zongorát és brácsát tanult. Észak-Angliába visszatérve megnyerte a 
Yorkshire Szimfonikus Zenekar koncertszólista versenyét, majd az ezt követő 
évtizedekben mint előadó, tanár, komponista, író és versenyek zsűritagja vált 
ismertté. Növendékei - 6 évestől 60 év feletti korosztályig - közül mind a 
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helybéli, mind az országos versenyeken többen díjnyertesek, és sokból lett 
hivatásos muzsikus. Ismert személyiséggé vált tanítással kapcsolatos 
publikációival, Bartók zenéjével kapcsolatos kutatásaival. (Lásd: PARLANDO 
2001/3. szám - előadás Bartók 10 zongoradarabjáról, melyet hallhattunk a 
magyarországi EPTA Nemzetközi Konferencia alkalmával, 2000 augusztusában, 
a Zeneakadémián.) Előadásokat tartott tanári konferenciákon Nagy-
Britanniában, Koreában, Cipruson, Singapurban, Magyarországon és az USA-
ban. Magántanárként tanít. 

 
2  Az előadás alkalmával az itt megemlített Purcell műveket az előadó növendékei 

zongorán el is játszották. 
3.  ground= ostinato basszus 
 
4 trompet-tune= zongora- vagy orgona darab, klarinó-szerű dallammenetekkel, 

lásd: lttzés Kata: Zenei szaknyelvi szótár, megj.: 200l-ben. 
5 Angolul = Rigadoon, franciául Rigaudon; XVIII. Század elején divatos 

provencei tánc. 
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Néhány szó az angliai „Royal Sociaty of Musicians”-ről 

 
A „Muzsikusok Királyi Társaságának” története mindvégig a lélek 
nagylelkűségéről szól. 1738-ban kezdődött, amikor a hegedűs és 
zeneszerző Michael Festing, a német fuvolista és zeneszerző Charles 
Weidman, és a hangszeres Vincet család egy tagja a haymarketi Orange 
kávéház előtt beszélt két kisfiúval. Tudomásukra jutott, hogy a gyerekek 
nyomorba jutottak, amikor apjukra, J. C. Kytchre, az ünnepelt oboistára, 
volt kollégájukra halva találtak rá a közeli utcában. A három zenész 
összehívta néhány kollégáját, és a strandon lévő Korona és Vasmacska 
Tavernában, ahol rendszeresen hangversenyezni szoktak, és április 23-án 
megalapították a Zenészek Társaságát. 
 

Az eredeti Hűségnyilatkozatnak 226 aláírója volt (…) közöttük 
Edward, Henry Purcell fia.(…) Händel, mint alapító tag sok jótékonysági 
koncertet adott a Társaság számára, melyek közül az elsők egyikén 1739. 
március 20-án, egy új orgonaversenyét adta elő. A Társaság iránti élénk 
érdeklődése nem hagyott alább, és röviddel 1759-ben bekövetkezett halála 
előtt kiegészítette végrendeletét egy záradékkal, melyben 1.000 Fontot 
hagyományozott a Társaságra. 
 

1784-ben III. György, aki elkötelezett híve volt Händel zenéjének, 
jelen volt egy Händel halálának emlékére rendezett koncertsorozaton, 
amikor is a bevételből 6.000 Font körüli összeget kapott a Társaság. 
Munkájuk iránt a későbbiek folyamán is nagy érdeklődést mutatott, és 
1790-ben a Társaságnak Királyi Okiratot adományozott. Az azóta is 
folyamatos királyi patronálás minden eddiginél nagyobb mértéket mutatott 
azzal a Kiegészítő Királyi Okirattal, mellyel a 250 éves fennállás 
alkalmával az eredeti okmányt kiegészítették, és a Társaság hatáskörét 
megnövelték azzal, hogy a nehézséggel küszködő hivatásos muzsikusok 
számára is segítséget nyújthatnak. A Tagok a kezdet kezdetétől minden hó 
első vasárnapján találkoznak, hogy anyagi segítségükkel előmozdítsák a 
Társaság jótékonysági célkitűzéseit, baráti kapcsolatokat tartsanak, és 
szakértői tanácsot kapjanak tiszteletbeli képviselőiktől, köztük kitűnő 
orvosi konzultánsoktól is. A levéltár nyitva áll tudósok számára. A világ 
legrégibb zenészekért létrehozott jótékonysági társulata magával 
ragadó példát mutat. Láthatjuk, hogyan fejlődött és hogyan felel meg a 
jelenlegi szükségleteknek. 
                                                         fordította  és közli: Ábrahám Mariann 
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Parlando, 2009/4, 9-16 p. 
 

David G. Herbert, PhD* 
 

A virtualitásról és zenei nevelésről 
online környezetben 

 
2009. április 23.-25.-e között előadóként részt vehettem azon a II. 

Nemzetközi Zenetudományi Konferencián, mely Észtország fővárosában 
Tallinnban, a Tallinni Egyetem Szépművészeti Karának előadótermeiben 
zajlott. A három párhuzamosan folyó szekcióban rendkívül érdekes 
előadások, műhelymunkák, poster bemutatók váltották egymást. Az 
előadások magas színvonalát jelzi az is, hogy túlnyomó többségüket az 
Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) folyóirata folyamatosan 
publikálni fogja.  

A rendezvény A ZENEI NEVELÉS VÁLTOZÓ ARCULATA címet 
viselte. Az előadók többsége különböző egyetemek képviselője volt, a 
neveléstudomány kutatói, zenepszichológusok, elméleti szakemberek. A 
résztvevők csekély töredéke képviselte csak a hangszert oktatókat. Az 
előadások igen nagy része a legújabb, online virtuális technikák 
zenetanításba való alkalmazhatóságának kérdéskörét taglalta. Fő téma volt 
emellett az ifjúság gondolkodásmódjának, viselkedésének robbanásszerű 
megváltozása is, mely világjelenség, és a jelenleg oktatók pedagógiai, 
pszichológiai hozzáállását szemléletváltásra, új ismeretek elsajátítására 
kényszeríti, sőt „kötelezi”. Egyik leg-gondolatébbresztőbb előadást  Prof. 
David G. Herbert, a helsinki-i Sibelius Akademia professzora 
tartotta.(Weboldala: http://sociomusicology.blogspot.com ) 
 

Mindenekelőtt azt fejtegette, hogy 1/ van-e a virtuális világban 
történő dolgoknak a reális életre is kihatása. 2/ hol van a határa annak, 
hogy a zenét, a zenetanítás minőségét, a zene megértésének mélységét az 
ember személyes jelenléte nélkül, vagyis távoktatás formájában 
élményszerűvé, a hagyományos oktatással egyenértékűvé és eredményessé 
tudjuk tenni. 3/ Rendkívül szellemes, (de négy szóból megalkotott és ezért 
lefordíthatatlan) szóösszetételt hozott létre, mellyel fogalmilag is 
                                                 

David G. Hebert a Helsinki-i Sibelius Akadémia professzora, a Kyotoban (Japán) működő Humán        
Tudományok Nemzeti Intézetének (Nichibunken)  meghívott kutató tudósa. Korábban  akadémikusként  
kapcsolatot tartott kollégákkal és egyetemekkel Oroszországban, Új Zealandban, az USAban is, és 
működtet egy a weboldalt, melynek címe Sociomusicology .  
Megtekinthető: http://sociomusicology.blogspot.com.  című honlapon. 
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kifejezhető korunk emberének idegrendszeri és lelki státusa, vagyis az, 
hogy mi alakítja véleménynyilvánításaink, igényeink minőségét. 
Véleménye szerint az ember létét, gondolkodásmódját alapvetően a 
következő tényezők befolyásolják és formálják: 
 

a) a gyors technológiai változások következményeként a globális és 
lokális identitások korunkban összeolvadnak, 

b) létezésünk a modern társadalomba és ugyanakkor a történelmi 
hagyományokba bezárva mintegy köztes, kialakulatlan állapotban 
van, 

c) a virtualitás előretörése folytán megszületett egyfajta ‘testetlenség’ 
állapota, ahol a fizikai realitás egyre növekvőbben lényegtelennek 
tűnik, 

d) e jelenségek komplexitása mintegy öntőforma, fogva tartja, 
bezárva tartja az embert. 

 
David.G. Herbert előadásának néhány részletét szeretném megosztani 

a PARLANDO érdeklődő olvasóival, annál is inkább, mert nálunk az új 
technológiák bevezetése korántsem annyira általános, mint a legtöbb 
európai országban, vagy az USA-ban. A cikk részleteinek közlését a 
Szerző engedélyével abban a reményben teszem, hogy okfejtései 
kitekintést nyújthatnak mindennapinak tűnő témák többoldalú, 
bonyolultabb tartalmú összefüggéseinek átgondolására is. 

 
* * *  

Az angol The Telegraph című lap 2008. decemberi számában a 
következő címmel jelent meg egy cikk: „Doctors fear a wii knee 
epidemic” (Az orvosok félnek a wii [=computeres játék] okozta 
járványként terjedő térdsérülésektől. Orvos specialisták megállapították, 
hogy „a túl lelkes Nintendo videojátékosok - különösen azok, akik 
túlságosan hosszú ideig játszanak és fizikailag nincsenek edzésben - a 
játéktól feszült testi állapotba kerülhetnek.” (Devlin, 2008.) Egy erre 
vonatkozó cikkben Dr. Mark Klion, a Mt. Sinai Orvosi Egyetem 
professzora elmagyarázta: „egy sereg sérülést láttunk a wii-től. Ezek 
többsége a felső végtagokkal, váll-, könyök-, csuklóval 
kapcsolatos”.(Ibay, 2008.). Más szavakkal kifejezve, ezek a hírek arról 
számolnak be, hogy miután a legújabb videojátékok a játékhoz nemcsak 
az ujjak és a hüvelykujj mozgását igénylik, hanem a törzs és az egész karét 
is, és az emberek, akik korábban a saját kanapéjukon ültek biztonságosan, 
most felállnak. Lengetik a karjukat és a fizikai mozgással, amely ahhoz 
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szükséges, hogy nagyobb pontszámot érjenek el a játékban, véletlenül 
megsértik egymást (vagy magukat). Figyelmeztetni kellene a túlbuzgókat 
ezekre a veszélyes eszközökre? Ezt ugyan tréfásan kérdezem, de 
bizonyíték van arra, hogy sokkal több és komolyabb következménye van a 
valódi világban annak, ha virtuális környezetekben veszünk részt. 
 

2009 januárjában a BBC News-ban a következő címmel jelent meg 
egy cikk: „Wife murdered for Facebook status” (Meggyilkolta feleségét a 
Facebookban közölt családi állapota miatt). A cikk arról számol be, hogy 
egy angol nőt hogyan ölt meg férje, Edward Richardson. A cikk szerint 
„Richardson begorombult azon, mikor Sarah megváltoztatva családi 
állapotát, hajadonnak nyilvánította magát a Facebookban. Minthogy nem 
válaszolt az üzeneteire, elhatározta, hogy elmegy hozzá.” (BBC News 
2009.) Richardsont később bűnösnek találták, mert leszúrta feleségét, aki 
meghalt. Ezek a történetek arról tudósítanak, hogy ami a virtuális és online 
környezetben történik, annak nagyon is reális, sőt időnként veszélyes 
következményei vannak a valóságos világban. A virtuális közösségekkel 
kapcsolatos korábbi kutatások szerint „körülbelül 6.5 millió ember 
használja a SoL-t (Second Life, computeres közösségi társalkodó 
weboldal-t). És a WoW (World of Warcraft) arról tájékoztat, hogy 
mintegy 8.5 millió előfizetője van, így ennek a technológiának a hatása 
kezd már érződni a társadalomban” (Brainbridge, 2007, 472. o.). A zene 
területén egyik legkézzelfoghatóbb példája ennek a szerzői jog online 
bitorlásában, és a digitális zenei felvételek szétosztásában nyilvánul meg. 
Abban, amit ezek az egész zenei iparra gyakorolnak, és azokban a 
törekvésekben, hogy teljesen újra strukturálják a rendszert, amelyen belül 
az ipar gyártja és eladja a termékeiket. Sőt bizonyos országokban még 
lobbizás is folyik, hogy felügyeljék az Internet szolgáltatókat, 
használjanak olyan technikákat, amelyeket - háborús időktől eltekintve - 
normálisan úgy tekintünk, mint elfogadhatatlan behatolást a személyiségi 
jogokba. Ez a riport ugyanakkor azt a következtetést is levonta, hogy a 
zenével kapcsolatos videojátékok használata - mint például a Gitar-Hero, 
vagy a Rock-Band oda vezet, hogy felkelti az érdeklődést a zenei 
hangszerek tanulása iránt. Ez a kísérleti eredmény viszont éppen hogy 
ellentmond annak, amitől sok zenetanár félt (Missingham, 2007.). A 
kortárs zenészek a legkülönbözőbb műfajokban növekvő mértékben 
ragadták meg a népszerű website-ok - mint például a My Space és a 
YouTube - kínálta új lehetőségeket, sőt még azok is, akik a 
technológiákban kényelmetlenül érzik magukat alkalmazkodtak ehhez 
azért, hogy mint professzionális zenészek túléljenek. A dalszerző énekes 
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Suzanne Vega, az első zenész, aki először vette fel mp3 formátumban 
dalait, és az első, aki ebben a legnépszerűbb online virtuális környezetben, 
a Second Life-ban koncertet adott, megjegyezte: „ez a technológia világa. 
Ámbár vonz, de nem igazán üt szíven”. 
 

Végső soron hova vezetnek ezek a technológiai fejlődések? 
Látunk-e már bizonyítékot a virtuálitással kapcsolatos veszélyekre, vagy a 
veszélyét olyan oktatóknak, sőt zeneoktatóknak is, akik nem megfelelően, 
azokban az esetekben, ahol eddig korábban a zeneoktatás nem működött, 
ezt a technológiát csodaszernek tekintik? 
 

2008 decemberében a bostoni földalattin utaztam, ahol 
csodálkozva láttam a Dentyne-rágógumi „Tedd szemtől-szembe” hirdetési 
reklámkampányának képeit és a képeken olvasható szavakat: 
 

 
 
Ez a kampány láthatóvá tette számomra annak a ténynek 

általánosan növekvő realizálását, hogy egyre többen döbbennek rá annak 
hallgatólagos megértésére, hogy a technológia nem szükségszerűen váltja 
be ígéretét, vagyis az embereket nem hozza közelebb egymáshoz. 
 

Valóban, ennek a kampánynak a sikere arra támaszkodott, hogy 
kreatív és finom cinizmussal szemléljük az online szociális hálozatok 
működését, melyek ironikusan használják fel az ilyen kifejezéseket, mint 
„a barát kéri, hogy fogadd el”. „Az eredeti hangposta”, „az eredeti 
azonnali visszajátszás” és vastag betűkkel azt sugallják, szakítanunk kell 
időt arra, hogy „SZEMTŐL-SZEMBE” legyünk egymással. Inkább 
találkozzunk a régi típusú szemtől-szembe módon, mint csupán csak egy 
online virtuális környezetben. Valószínű, hogy még 10 évvel ezelőtt is egy 
ilyen típusú hirdetés teljesen értelmetlen lett volna megcélzott közönsége 
számára, de az online környezetek olyan gyorsan hatottak világunkra, 
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hogy a „SZEMTŐL-SZEMBE” találkozás szükségességének fogalma 
valódi gondjává vált a mai fiatal generációnak. 
 

Mit jelent tulajdonképpen az ilyen fejlődés a zenei nevelés és 
környezete számára? Az utóbbi években az egyetemek egyre nagyobb 
mértékben terjesztették ki működési körüket az online tanulási 
körülmények irányába, és jelentős reformokat láttunk a doktori 
programokban is, melyekben az egyenértékűség, az átláthatóság, a 
minősítések egyenlő volta prominens cél lett a jelenlegi európai teendők 
sorában, amint ezt a Bologna-program folyamata példázza. (Lee & Boud, 
2009., 20. o.) Úgy gondolják, hogy az online zenei oktatás létfontosságú 
növekvő terület (Finney & Bernnard, 2007.), és a Bostoni Egyetemen már 
több mint 400 tanuló iratkozott be ezekre az online kurzusokra a világ 
legnagyobb zenei nevelési doktori programjának tagjaként. (Herbert, 
2008a). Ezzel egyidejűleg a zene valódi jelentését a filozófia területén 
mindinkább úgy fogjuk fel, mint ami kitörölhetetlenül egybekapcsolódik 
az érzékelés útján való megértéssel.(Herbert, 2009.) 
 

Az online zenei nevelés vagy a virtuális zenetanulási környezet 
ezért egy eddig meg nem vizsgált ellentmondást fejez ki. Ennek 
megvizsgálása a vezérmotívuma az itt következő tanulmánynak, vagyis 
hogy a ’virtuális’ megtestesítés milyen mértékben tudja megőrizni a 
hagyományos zenei jelentések mélységét, ezáltal lehetővé téve a dolog 
lényegét megközelítő, tartalmas zenetanítást, zenetanulást, zenei nevelést 
az online környezeteken belül is. Fejtegetésemben próbálom 
megfogalmazni a virtualitás fogalmát, az ezzel kapcsolatos zenei élményt, 
annak jelentését, és speciálisan az alkalmazhatóságukat az online 
zenetanulási környezetben. 
 

Ámbár módszerében filozofikus (Jorgensen, 2006.), e 
tanulmányban gyakran hivatkozom majd a zenei nevelés gyakorlatának 
általánosan elfogadott fejlettségi fokára azért, hogy világosan 
kifejthessem, mi következik belőle. (…) E vizsgálódás szándékom szerinti 
eredménye az online zenei nevelés jövőbeli lehetőségeinek javítása, 
valamint annak segítése, hogy e témát világosabban megértsük. 
Levonhatók legyenek olyan következtetések, melyeket felhasználhatnak 
azok a zenei nevelők, akik vagy azon gondolkoznak, hogy kiterjesztik 
majd működési körüket az online környezetbe, vagy olyan lehetőségeket 
találnak majd ki, amivel bővítik, dúsabbá tehetik a program kiértékelését 
és a minőség biztosítását e nevelési forma számára. Először felsorolom a 
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fontosabb kifejezéseket és koncepciókat, majd az ide vonatkozó érvek 
leírásával és kritikájával folytatom. Ezt követi egy új fogalom, új 
terminológia bevezetése, ami megkönnyíti az emlékezést, mert rövidítve 
összefoglalja érvelésem fő pontjait, és végül a zenei nevelés elméletére és 
gyakorlatára vonatkoztatva levonok néhány következtetést. (amint a 
bevezetésben már jeleztem, az új terminológia azonos értékű fordítása nem 
megvalósítható!) 
 

Virtualitás és zenei nevelés 
Ralph Schroeder és Jeremy Bailenson (2008.) a virtuális 

környezetet a következőképpen definiálják: „olyan technológiák, amelyek 
a felhasználókban azt az érzetet keltik, hogy olyan térben vannak, amely 
más, mint az a fizikai tér, amelyben ténylegesen léteznek, és ez a tér 
lehetővé teszi, hogy a felhasználók kölcsönhatásba kerüljenek ezzel a 
térrel”. A sok-felhasználós virtuális környezetet pedig úgy definiálják, 
mint: „olyan környezet, melyben egynél több személy osztja meg ugyan 
azt a virtuális környezetet. És ez azt az élményt adja, hogy ugyan abban a 
térben más személlyel, vagy személyekkel azonos módon érzékelve 
vannak együtt. Vagy ’miután együtt vannak’ és képesek egymásra hatni a 
többi ott lévővel, az embernek azt az élményt adja, hogy azonos érzéssel 
vannak ott.” (328.o.) Kihasználva a lehetőséget, Schroeder és Bailenson 
(2008.) ezeknek a sok-felhasználós környezeteknek egyik kutatási 
céljaként megnevezi, hogy „ez olyan kutatásra ad alkalmat, amely 
egyébként nem lenne lehetséges” (329 o.). Ehhez hasonlóan fel kell 
ismernünk, hogy az ilyen környezetek arra is alkalmasak, hogy művészi 
alkotásokat hozzunk létre, és olyan jellegű pedagógiákat produkáljunk, 
amelyek egyébként nem lennének lehetségesek. Következésképpen a zene 
számára nyílt új lehetőségek miatt ezekben a környezetekben megfelelő 
esztétikai és pedagógiai rendszereket kell terveznünk, vagy a jelenlegi 
rendszereket jelentősen revideálnunk kell. A jelen cikk mögött alapvetően 
ez a filozófiai indíttatás, de az én célom az is, hogy ennél tovább menjek, 
és javasoljak néhány fogható utat, amelyen efelé a vállalkozás felé 
haladhatunk. 
 

A zenei jelentés élménye hagyományosan szorosan kapcsolódott 
mind a hely, mint a tér fogalmához. Ezt meggyőzően kimutatták olyan 
nagyhatású könyvek, mint a The Place of Music ( „A zene helye”, 
Leyshon, Matless & Revill 1998.) és a Music, Space and Place ( „Zene, 
tér és hely” Whitely, Bennett & Hawkins 2005.). Ezért a virtualitás 
körülményei, melyek függetlenül attól, hogy a felhasználók fizikailag a 
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világ melyik sarkában vannak éppen, új kihívásokat jelentenek abban, 
hogy a zenei élményeket miként értjük meg. És mint érvelni fogok, még új 
lehetőségeket is kínálhatnak a testetlenné vált zeneesztétika 
szakkifejezéseinek számára. (…) 
 

Mi az online nevelés jelenlegi helyzete a zene területén? Ahogy 
másutt már fejtegettem, kételyek támadtak az online zenei neveléssel 
kapcsolatosan az elkerülhetetlen hibák és a minőség biztosításával 
szemben (Austin, 2007.). Egy korábbi publikációban (Herbert, 2007.) öt 
kulcskérdést azonosítottam az online zenei nevelési programokban, leírva 
a tipikus kihívásokat és olyan megoldási módozatokat is javasoltam, 
amivel ezek esetleg megoldhatók. 
 

Az online zenei nevelési program öt kulcskérdése 
 

1. előítéletek az online úton kapott fokozatok jogosultságával 
szemben 

2. koordináció a távoktatás és a zenei tagozatok között 
3. olyan nyomás, mely maximalizálni akarja a hasznot a nevelési 

minőség rovására 
4. a programba bevont zeneoktatók menedzselése 
5. a diákok magatartásának és a nekik nyújtott szolgáltatásoknak 

menedzselése. 
 

Ezt a cikket nemrégen Bernadett Cooly (2009.) a zeneoktatásban való 
alkalmazott kutatás innovatív példájaként idézte. Kenneth Phillips (2008.) 
szintén reagált a cikkre és én nemrég egy viszont választ publikáltam az ő 
válaszára (Herbert, 2008b.). Bemutattam, hogy az ilyen technológiák 
hogyan tehetik lehetővé a tanítási szekvenciák „azonnali visszajátszását”, 
amit aztán vezető zenepedagógiai szakértőkkel meg lehet vitatni, 
tárgyalni, akár hol is vannak a világon, és ami szintén lehetővé tesz egy 
gazdag, interkulturális zenei élményt és ideális platformot szolgáltathat az 
összehasonlító és kollaboratív kutatáshoz. Ugyanakkor azt is érvelem, 
hogy a virtuális zeneoktatás lehetőségeit még teljesen ki kell 
bontakoztatni, minthogy képtelen hatékonyan megfogalmazni elméletileg 
azt, hogy mit jelent a nevelési törekvések minősége ebben a környezetben. 
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Mik a következményei Johnson ’megtestesítéssel’ kapcsolatos 
elméletének? 
(…) Mark Johnson bemutatta, hogy absztrakt érveléseink - például 

az esztétikai és az erkölcsi érvelések - nagy része olyan metafórák 
használatán keresztül lehetséges, amelyek testi élményekben 
gyökeredznek. Ez az állítás ellentmond a nyugati filozófia elsöprő 
többségének, amelyek feltételezték, hogy a lélek és test egymástól elválik. 
Legújabb könyvében a Meaning of the Body, Aestetics of Human 
Understanding-ben ( „A test jelentése, az emberi megértés esztétikája” 
Johnson, 2007.) hét meglepő következtetést von le abból, ha a 
megértéshez szükséges testi élményekre alapozottságot komolyan 
vesszük. (1.) Nincs gyökeres test-lélek különválasztás. (2.) A jelentés testi 
élményeinkben gyökeredzik. (3). Az okfejtés testi élményeinkre alapozott 
folyamat. (4.) A képzelet a testi folyamatainkhoz kapcsolódik, teremthet 
is, vagy az élményt magát át is alakíthatja. (5.) Nincs alapvető szabadság. 
(6.) Az érvelés és az érzelem megoldhatatlanul összebogozódva átszövi 
egymást. (7.) Az emberi lelki élet megnyilatkozik a testiekben. (11-14. o.) 
Johnson munkája lehetővé teszi, hogy a zenei jelentés kérdéseit szigorúan 
megvizsgáljuk, anélkül, hogy ebben akadályoznának bennünket az 
esztétika, és a posztmodern filozófia. bonyolult dilemmái és 
kétértelműségei. (…) 
 

Ez a munka a zenei jelentést illetőn az én megítélésem szerint 
különösen mélyreható meglátásokat tartalmaz - lehetséges, hogy ez a 
jelenleg elérhetők közül a leghaladottabb -, ennek ellenére a virtualitás 
fogalma néhány fontos megoldatlan kérdést vet még föl. 
 

Ha elfogadjuk, hogy a mélység élménye a zenében lényeget 
mondóan kifejezhető és társadalmilag megosztható (Davies, 2002.), és ha 
az ilyen zenei jelentéseket alapvetően meghatározott testi élményekhez 
kapcsolódó metaforikus koncepciók alapján értjük meg, (Johnson, 2007.), 
akkor ebből az következik, hogy a virtualitás körülményei online 
környezetben vitathatatlanul maguk után vonják a megváltozást, sőt, 
tönkre is tehetik a zenei élményt. Más megközelítésből viszont ez az 
érvelés azt javasolná, hogy a virtuális zeneiség jövőbeli inkarnációi az 
esztétikai élmény olyan mélységét hozhatják, vagy legalább is a művészi 
tökéletesség fogalma olyan előzmények nélküli, amely korábban 
elképzelhetetlen volt. 
 

 512 



Akár hogy van is, fel kell ismernünk, hogy az ilyen élményeknek, 
most és bizonyára mindig is lesz majd zenei következménye a ’valódi 
világban’, ugyanis, mint Oswald (2004.) megjegyzi: „a virtuális világban 
működők vágyaival ellentétben, azok a döntések, amelyeket a virtuális 
világban hozunk, kritikus fontosságúak a környezet, az emberiség és a 
fizikai világ sikere számára” (219.o.). Továbbá arra vonatkozó 
feltételezéseink, hogy az online környezetekben pedagógiailag mi 
lehetséges, például hogy elfogadható-e az előzmények nélküli, eddig soha 
nem látott nagy diák/tanár arány, egészen biztos, hogy a nevelés 
minőségére vonatkozóan majd következményekkel járnak a valóságos 
világban. 
 

(…) A következőkben a Szerző tudományos pontossággal taglalja 
az általa feltalált összetett fogalmat, amelyet a bevezetésben 
megpróbáltam ismertetni. Ez a bonyolult szóösszetétel arra hivatott, hogy 
egyetlen szóban kifejezze azt a világot, amelyben élünk, amely a valóságos 
fizikai és virtuális világ összessége, és megindokolva megtalálja benne az 
Ember helyét. 
 

Gondolatok a virtualitás minőségéről 
A virtualitás egyik fontos ismérve a gazdag egyidejű kölcsönhatás, 

ami alatt olyan környezetet értek, mely tanárok és diákok között lehetővé 
teszi az azonnali kommunikációt és válaszadásra való lehetőséget. 
Szemben a levelező kurzusokkal, amelyek e-mailt használnak a szokásos 
konvencionális postai levelezés helyett (ez úgy tűnik, elég pontos leírása 
bizonyos online kurzusoknak). Vagy azonos értékű megfelelője egy 
többsávos reklám stúdió projektnek, ahol a zenészek szólamaikat anélkül 
játsszák szalagra, hogy valaha is találkoztak volna egymással. A 
kölcsönhatás dússága és azonnalisága korlátozott akkor, ha a résztvevők 
figyelme túlságosan megosztott, mint például egy osztálytermi tanár 
esetében, akinek egyszerre 20 diák kérdéseire kell válaszolni. Vagy egy 
olyan zenekar esetében, amelynek közelgő koncertje van, de csak 
szólampróbát tud tartani (például a fafúvósokkal, vonósokkal stb.), akár az 
órarendi beosztás nehézségei, akár a nagy próbatermek hiánya miatt. Ezzel 
szemben a dús szinkronaktivitás élménye azonnali ritmusával és 
intenzitásával nagyon közeli hasonlóságot mutat majd az összes résztvevő 
közötti élő találkozással. De mégis létrejöhet olyan emberek között, akik 
fizikailag távol vannak egymástól. A virtualitás egy másik fontos 
tulajdonsága az egyedi lehetőségek kihasználása. Más szavakkal élve: 
világosan meg kell indokolni, hogy bizonyos tevékenységeket az 
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online/virtuális környezetben végzünk ahelyett, hogy igazi térben 
hajtanánk őket végre, hivatkozva arra, hogy mik a karakterisztikus előnyei 
és hátrányai mindkét környezetnek. A technológiát nem szabad csak azért 
használni, mert hozzáférhető, vagy mert úgy tűnik, tovább csökkentheti az 
utazási költségeket. A virtualitás döntő minősége a transzcendencia érzése, 
ami ideális cél kell legyen az online zenei környezetek megtervezésében. 
Bőven vannak olyan online körülmények, ahol elkeserítően hiányzik a 
művészet, különösen egy nevelési kontextusban. Épp úgy, ahogy egy 
esszé, egy koncert gyönyörűen prezentálható, hasonlónak kellene lennie a 
virtuális zenei környezeteknek még akkor is, ha meglehetősen különböző 
technikákat használnak. Ahogy már elkezdtem bizonyítani, a virtualitás 
felkínálhatja a művészeti, oktatási és tudományos inspiráció néhány új 
formáját. A népszerű Second Life virtuális környezet a repülés 
metaforáján keresztül már megmutatja, hogy általánosan vágyunk az 
emberi test korlátaiból való kiszabadulásra, ami bizonyos értelemben 
elérhető egy virtuális környezetben. Ahogy metaforikus értelemben a 
testből még tovább menekülünk ilyen területekre, vajon belebotlunk-e 
majd a művészi kifejezés néhány új víziójába, beleértve új zenei formákat 
is? Amellett érvelnék, hogy ez nem egyszerűen csak egy kifacsart logikán 
alapuló mókás javaslat, amely egy science fiction film töltelékéül 
szolgálhatna, hanem olyan gondolat, ami valóban valószínűnek tűnik a 
jövőben, és érdekes lesz majd látni, hogy a dolgok fejlődése az 
elkövetkező évtizedekben milyen mértékben igazolja, hogy a helyzetet jól 
ítélem-e meg, vagy tévedek. 
 

Következtetések és következmények 
Bemutattam, hogy a virtualitás minősége (…) olyan alapot 

szolgáltathat, amely egy hatékony fogalmi keret megfogalmazására 
alkalmas, amellyel ki lehet értékelni online környezetekben a zeneoktatás 
jelentőségteljességét. Ebből az következik, hogy a zenei élményeket a 
virtualitás minősége szerint lehet értékelni, más szavakkal: milyen 
mértékben szolgáltatnak (1) gazdagon szinkron interaktivitást (2) egyedi 
lehetőségek kiaknázását és (3) a transzcendencia érzését, gyökerezzék az 
akár fizikai vagy virtuális környezetben. Ezen a feltételezésen alapulva azt 
állítanám, hogy a hagyományos szemtől-szembe programok, melyekben 
nincs virtualitás, valószínű lassan megadják magukat a közeljövőben egy 
olyan ’kevert tanulási formának’, amely magába foglalja az élő és a 
virtuális tanulási környezet legmeggyőzőbb tulajdonságait. Fordítva, 
nagyon valószínű, hogy az online nevelési programok egyre inkább 
megkívánnak legalább időnkénti szemtől-szembe találkozásokat. 
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Következésképpen annak szükséglete, hogy lényegbevágóan újrafejlesz-
szük az oktatási iránymutatásokat és akkreditációs politikákat válaszul az 
online környezet egyedi jelen (és jövő) kihívásaira, kulcskérdés, amely 
megkívánja figyelmünket. 
 

Tom Boellstorff (2008.) antropológus a Coming of Age of Second Life 
(„Közeledve a Second Life időszaka felé”) című könyvében megjegyezte, 
hogy „bizonyos értelemben az emberek mindég virtuálisok voltak… a 
virtuális világok minden gazdag komplexitásukban arra a kultúra iránti 
emberi képességre építenek, amelyek olyan idősek, mint maga az emberiség”. 
Valóban, a magasabb oktatás kultúrája a virtuális világba való behatolása 
révén szintén fejlődik, ami máris egy csomó következménnyel jár a 
zeneoktatásra nézve. Az Envisioning of Doctoral Education( „A doktori 
nevelés látomása”) című könyvében Catharina Stimpson (2006.) 
megjegyezte, hogy „a digitális technológiák megvál-toztatják az információk 
és a tudás terjesztését.” A humán tudományoknak követni kellene a 
természettudományokat abban, hogy az intellektuális dialógusok hálózatait 
jobban kiépítsék.” (405-406.o.) Biztos, hogy a multi-média publikációk 
számának növekedéséhez vezet, beleértve a doktori disszertációkat is, ha a 
zenei nevelés kutatásában elfogadjuk a digitális technológia lehetőségének 
teljes skáláját, és ez talán a virtuális környe-zetekben interaktív 
prezentációkat is eredményez. Valóban, a digitális portfóliókat és a doktori 
disszertációkat bizonyos területeken egyre inkább javasolják, mégis sok 
egyetem nem szívesen fogad el ilyen munkát olyan kifogásokkal, amik 
többnyire nem filozófiai jellegűek, hanem inkább elvárásokkal kapcsolatosak. 
Ha elkezdünk elfogadni digitális és multi-média disszertációkat és más 
tudományos munkákat, ez azt is jelentheti, hogy el kell fogadnunk annak 
gondolatát, hogy a létező tudományos gyűjteményeket, felvételeket, videókat 
talán még kottákat is mind digitalizálni kell, és a fölöslegben lévő papír 
kópiákat, másolatokat (a ritka eredeti műalkotások kivételével) talán még el is 
kell dobni. A könyvtáro-sok számára ez a fejlődés nagy lehetőségként, vagy 
egy lehangoló és nehéz projektként is tekinthető. Valóban, minden nevelő 
számára a virtu-alitás gyorsan változó technológiái óriási kihívást jelentenek, 
amely azt kívánja tőlünk, hogy újra gondoljuk sok, vagy akár az összes alap 
feltéte-lezésünket. Azzal zárnám, hogy felteszek egy kérdést, amiről azt hittük 
volna, hogy soha nem kell megkérdezni: vajon mit jelenthet az, hogy „tedd 
szemtől-szembe” egy zenei környezetben és vajon hagyunk-e elégendő helyet 
ennek számára életünkben? 

 
Fordítás, bevezetés: Ábrahám Mariann 
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Parlando: 1991/3, 1-7 p. 

 „CON – TACT”   

 

A Z  E L S Ő  M A G Y A R O R S Z Á G I  E P T A  
 K O N F E R E N C I A  T A N U L S Á G A I R Ó L  

 
Beszélgetés Győrffy Sándornéval, Ábrahám Mariannal  

és  
Gyimesi Lászlóval 

 
„… keresni, ami összeköt, megérteni, ami elválaszt…” . Ezzel a 

Carl Orfftól származó szép mottóval foglalták össze szándékukat az első 
magyarországi EPTA-konferencia szervezői. A cím is sokatmondó és 
szellemes volt: „Con-tact”, hiszen ez a kifejezés éppen úgy utal az 
emberek és nemzetek közötti kapcsolatteremtésre, az egymás iránti 
tapintatra és megértésre, mint a zenei ütemre, tempóra, ritmikai rendre. 
 

A hazai tanárok tavaly csatlakozhattak az immár 13 éve működő 
nemzetközi zongoratanár-szövetséghez, és az idén máris azzal 
büszkélkedhettek, hogy a volt szocialista országok közül elsőként 
szervezhettek EPTA-konferenciát. 
 

A szakmai találkozóra 11 országból érkeztek képviselők. Maga 
Carola Grindea asszony (Nagy-Britannia), az EPTA megalapítója is tartott 
előadást, csakúgy, mint a nagy szakmai tekintélynek örvendő Jacques 
Chapuis, az EPTA francia szekciójának elnöke, aki a Magyarországon 
még szinte teljesen ismeretlen Willems-módszert mutatta be. Képviseltette 
magát Ausztria, Németország, Svájc, Izrael, Jugoszlávia, a Szovjetunió. 
Bár az EPTA - ahogyan neve (European Piano Teachers Association, 
vagyis Európai Zongoratanárok Szövetsége) is elárulja - európai szervezet, 
a konferenciára egy 10 tagú japán delegáció is érkezett. A magyar 
zongorapedagógia eredményeiről többek között Tusa Erzsébet, Ábrahám 
Mariann, Falvai Sándor, Gonda János, Kertész Lajos, Laczó Zoltán 
számolt be. A szereplők között egyaránt voltak budapestiek és vidékiek, 
bemutatkoztak az alsó-, a közép- és a felsőfokon tanulók. A koncertek 
közül ki kell emelnünk Durkó Zsolt A gömb története című 
zongoraművének ősbemutatóját (Ábrahám Mariann, Gulyás Márta, Lantos 
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István). Nem kisebb várakozás előzte meg Kurtág György és felesége 
hangversenyét. A kísérő rendezvények közül igen nagy érdeklődés kísérte 
a Yamaha cég hangszerbemutatóját. (Írásomnak nem célja, hogy 
valamennyi előadót és eseményt felsorolja, a fentiekkel a konferencia 
sokszínűségét, jelentőségét szerettem volna példázni.) 
 

A háziasszony szerepét a nemzetközi zenepedagógia egyik 
kiemelkedő magyar alakja, a fáradhatatlan, ötletekben és kedvességben 
kifogyhatatlan Tusa Erzsébet vállalta. (A művésznőt nem kérhettem meg a 
konferencia utólagos értékelésére, hiszen vissza kellett utaznia Japánba, 
ahol várták növendékei a Musashino Zeneakadémián.) 
 

A szervezők, illetve a résztvevők közül Ábrahám Mariannal, a 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanárával, Győrffy Sándorné 
tanár-szaktanácsadóval, valamint Gyimesi Lászlóval, a Magyar 
Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének titkárával 
beszélgettem. 
 

- Sok külföldi résztvevő nyilatkozta, hogy ennél magasabb 
színvonalon a leggazdagabb nyugat-európai fővárosok sem rendezhették 
volna meg a konferenciát. Kérem, beszéljen egy kicsit a szervezési 
munkáról, arról a háttérről, amely lehetővé tette a „con-tact” 
megteremtését! - fordultam Gyimesi Lászlóhoz, akit 2 évvel ezelőtt 
választottak meg szakszervezeti titkárnak. 
 

- Amikor az előkészítést elkezdtük, magam sem tudtam, mibe 
csöppentem bele. Kétnapos rendezvényre számítottam, olyasmire, mint 
mondjuk a Muzsikus Fórum. Elsősorban a külföldi visszajelentkezések 
alapján kezdett nőni a program, így alakult négynapos, nagyszabású 
nemzetközi rendezvénnyé. A résztvevők fegyelmezettsége, az, hogy 
korrekt módon tartották magukat a jelentkezésükben leírtakhoz, nagyban 
segítette a munkánkat, hiszen szinte fillérre pontosan tudtunk előre 
kalkulálni. 
 

- Gondolom, a konferencia lebonyolításához szükséges pénzösszeg 
nem állt a szakszervezet rendelkezésére… 
 

- Ezt természetesen elő kellett teremteni valahonnan. 
Minisztériumi támogatást egyáltalán nem kaptunk, pénzösszeg nem 
érkezett máshonnan sem. Bizonyos közvetett támogatások viszont - 
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például az, hogy a Fészek Klub kedvező áron adta bérbe a termet, hogy a 
Fővárosi Pedagógiai Intézet (amelyik egyébként könyvet, kottát, kazettát 
és lemezt is árult a helyszínen), biztosította a technikai berendezések egy 
részét, hogy az Osztrák Kultúrintézet átvállalta néhány osztrák vendég 
szállásköltségét, hogy a japán Yamaha cég (amelyik rendkívül érdekes 
hangszerbemutatót is tartott) fedezte a műsorfüzet előállításának 
költségeit, és hasonlók - sokat segítettek. Mivel a tagdíjakból az általunk 
fontosnak ítélt szakmai tevékenységeket finanszírozni nem tudnánk, és 
mint független szakszervezet, állami szubvencióban nem részesülünk, 
egyetlen lehetőségünk marad: a vállalkozás. 
 

- Szakszervezet, mint vállalkozó? Elég szokatlanul hangzik… 
 

- Nálunk ez egyáltalán nem szokatlan. Elvégre nem ülhetünk ölbe 
tett kézzel, várva, hogy majd csak hullanak valahonnan a bankjegyek. A 
konferenciára érkezett egy tíztagú japán delegáció, az ő programjukat 
szerveztük meg, személyes kívánságaik alapján. Ennek a 
,,kisvállalkozásnak” a bevétele fedezte a konferencia kiadásainak egy 
részét. Felügyeletünk alá tartozik a munkaközvetítéssel és impresszálással 
foglalkozó Országos Szórakoztatózenei Központ, innen is befolynak 
impresszálási díjak. Áprilisban hangszerüzletet nyitottunk egy betéti 
társaság keretében. Foglalkozunk új ötletekkel is, például kottakiadással. 
Az a célunk, hogy az így nyert összeg minden lehetséges módon 
visszakerüljön a szakszervezeti tagokhoz. Ennek a szakszervezetnek 
nagyon értékes hagyományai vannak, amelyeket nem szabad hagyni 
elveszni. Szeretnénk továbbra is számos szakmai tevékenységet 
finanszírozni, holott ez nem is tartozna szorosan a szakszervezet feladatai 
közé. Ezekből a bevételekből tudunk megrendezni egy ilyen konferenciát, 
de ebből tudunk létesíteni munkanélkülisegély-alapot, speciális 
táppénzkiegészítő biztosítást is, és így tovább. 
 

- Volt, aki kifogásolta, hogy valamennyi előadásra, bemutatóra, sőt  
még a koncertekre is ingyenes volt a belépés… 
 

- Tudomásom szerint ez általános az ilyenfajta nemzetközi 
rendezvényeken. A koncerteken talán szedhettünk volna belépődíjat, de 
ennek az adminisztrációs költsége több lett volna, mint maga a bevétel. 
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- Kik vettek részt a szakszervezet dolgozói közül a konferencia 
lebonyolításában? 

 
- A szakszervezetnek két dolgozója van. Természetesen 

mindketten megtettünk minden tőlünk telhetőt. A szervezési munka szálai 
igazából nyugdíjas kolléganőnk, Pataky Dezsőné kezében futottak össze, 
neki nagyon hálásak vagyunk. Csakúgy, mint Varsányi Lászlónénak, a 
ZETA ügyvezető titkárának, Tusa Erzsébetnek, Ábrahám Mariannak, 
Laczó Zoltánnak, és mindazoknak, akik még segítettek. Úgy gondolom, 
hogy az ilyen szervező munkát csak szerényen, a háttérben lehet végezni, 
nyugodt körülmények között. Ezt úgy értem, hogy senki se akarja 
kisajátítani a rendezvényt. Ez az egészséges légkör a konferencia esetében 
- úgy érzem - megvalósult. 
 

- Véleménye szerint a szakszervezet képes lesz-e a jövőben is 
hasonló rendezvények lebonyolítására? 
 

- Biztos vagyok benne. De természetesen csak vállalkozások 
segítségével - fejezte be a válaszadást Gyimesi László. 
 

Györffy Sándorné Ganz Marina és Ábrahám Mariann tanárnőkkel 
külön-külön beszélgettem, gondolataikat most mégis a kérdések szerint 
csoportosítom. Így értékelésük könnyebben áttekinthető, hamarabb 
szembetűnik a vélemények azonossága vagy különbözősége, és ez talán 
arra készteti az olvasót, hogy saját maga is állást foglaljon. 
 

- Mit várt és mit kapott az első magyarországi EPTA-
konferenciától? 
 

Györffy Sándorné: - Elsősorban tanulási lehetőséget, új ötleteket. 
Egy jó előadás meghallgatása után az ember mindig ellenőrzi saját 
gondolatait, próbálkozásait, kételyeit. A kételkedés, a gondolkodás állandó 
frissen tartása rendkívül fontos a zenetanításban, hiszen nincs két 
egyforma tanítvány, nem lehet két növendéket ugyanazon a módon 
bevezetni valamibe. Ebben áll a zenepedagógia improvizatív jellege. 
Mindig a gyerek a meghatározó, sohasem a módszer, vagy a rutin. A 
konferencián új megközelítési módokkal találkozhattunk, és most az lenne 
a feladatunk, hogy ezeken eltöprengjünk, kipróbáljuk őket, hasznosítsuk, 
vagy elvessük. Ez az állandó keresés, a tudás gyarapításának ez az állandó 
igénye az egyetlen, ami fejleszti, előreviszi az embert. 
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Ábrahám Mariann: - Előadóként és hallgatóként egyaránt sokat 
kaptam a találkozótól. Hosszú ideje foglalkozom Varró Margit 
hagyatékának rendezésével. (November táján körülbelül 600 oldalas, 
többnyelvű kötet jelenik meg ebből az örökségből.) Egy ilyen nemzetközi 
bemutatkozás kényszeríti az embert arra, hogy egy megadott határidőre a 
kutatási anyagának egy részét világosan, jól érthetően összefoglalja, 
kikristályosítsa, és ez lendületet ad a folytatáshoz is. Ugyanakkor 
hallgatóként sok olyan alapgondolatot kaptam, amely köré azonnal 
odasereglenek az addig csak félig rendezett saját gondolatok. Ilyenkor 
valami, ami esetleg még csak sejtés, tudatosul, kitisztul. Carola Grindea, 
az EPTA alapítójának előadása (ez a zongorázáshoz szükséges fizikai és 
lelki ellazulásról szólt) kapcsán például fölállt egy tanárnő, és elmondta, 
mennyivel könnyebben meg tud oldani egy bizonyos problémát az előadás 
egyetlen alapgondolatának köszönhetően. 
 

- Milyennek találta a konferencia megszervezését, lebonyolítását? 
 

Gy.S.-né: - Nagyon elégedett voltam. Az is tetszett, hogy ilyen 
sűrű, ennyire koncentrált volt a program. Szerintem jó, ha rövid idő alatt 
fut le valami, és azután jut idő a „megemésztésére” is. Változatos volt az 
előadások és bemutatók sorozata, így a fórum nem is volt annyira fárasztó. 
 

Á.M.: - Úgy érzem, a szervezés és a lebonyolítás nemzetközi 
színvonalon sikerült. Nagyszerű volt az is, hogy a szükséges technikai 
berendezések (például az írásvetítő, a video) mindig rendelkezésre álltak. 
Ebben nagy segítséget nyújtott a Fővárosi Pedagógiai Intézet. Ez 
egyébként nem is annyira pénzkérdés, hanem sokkal inkább az 
átgondoltság, a gondos, pontos előkészítés függvénye. Örömmel 
mondhatom, hogy Carola Grindea is rendkívüli elégedettséggel 
nyilatkozott a budapesti konferenciáról, és ugyanilyen becses elismerés 
számunkra, hogy Edith Picht-Axenfeld is csak pozitívumokat mondott 
róla. Azt hiszem, minden külföldi számára emlékezetes marad a budapesti 
találkozó. 
 

Hadd mondjam el, hogy éppen a Varró-hagyaték gondozása 
közben akadtam egy cikkre, Varró Margit beszámolójára a Zenei Nevelési 
Társaság első nemzetközi kongresszusáról. Az 1936-ban, Prágában 
megrendezett fórum érdekessége volt, hogy Csehszlovákia akkori 
külügyminisztere, dr. Kamil Krofta vállalta a fővédnökségét, még 
székházat is biztosított a világból összesereglett tanároknak! A 
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kongresszus célja szintén az országok közötti kölcsönös megértés, 
tolerancia kialakulásának elősegítése, a különböző pedagógiai módszerek 
ismertetése volt. Az ilyen, nemes szándékú zenei találkozók eredete tehát 
nemcsak a hetvenes évekre nyúlik vissza. 
 

- Okozott-e valamiben csalódást a konferencia? 
 

Gy.S.-né: - A korábbi években, amikor hallottam külföldi EPTA-
konferenciákról, azt gondoltam, milyen jó lenne, ha ott lehetnénk mi is. 
Most, hogy helybe hozták a találkozót, a magyarok részvétele bizony 
csalódást keltett, és ez sajnos valamennyi fokra vonatkozik. Hogy miért 
nem jöttek el a tanárok nagyobb létszámban, annak sok oka lehet. 
Mindenesetre úgy tűnt, hogy nem hoznak áldozatot azért, hogy valami újat 
kapjanak. Tudom, sok a fiatal tanárnő, akinek otthon, a gyereknevelésben, 
a háztartásban is helyt kell állni. Mégis, sokkal többen kellett volna 
lennünk. 
 

Á.M.: - Nagyon sajnálom, hogy a szakiskolai és főiskolai tanárok 
szinte egyáltalán nem képviseltették magukat, sőt, az alsó fokról is 
kevesebben voltak a vártnál. 
 

- Vajon mi volt az oka a távolmaradásnak? Talán nem volt 
elegendő a propaganda? 
 

Gy.S.-né: - Nem hiszem, hogy ez főként propaganda kérdése lenne. 
Richter koncertjeit sem szokták beharangozni, az emberek mégis boldogan 
adják tovább jövetele hírét, és tódulnak a hangversenyterembe. Érthetetlen 
számomra, hogy a Parlandot, amelyből előre lehetett tudni a 
rendezvényről, nem járatja valamennyi zeneiskola, és sajnos csak néhány 
zenetanár olvassa. Pedig kevés ország van a világon, amelyik önálló 
zenepedagógiai lappal rendelkezik. Sokan irigylik ezt tőlünk, csak éppen 
mi magunk nem tudjuk eléggé megbecsülni. Persze, másfajta 
reklámozásra is szükség lett volna, főként arra, hogy hamarabb és 
konkrétabban tudjunk erről a fórumról: ki érkezik Budapestre ebből az 
alkalomból, kik az igazán érdekes, eredeti módon gondolkodó előadók, 
miről szólnak az előadások, milyen bemutatók, milyen koncertek lesznek, 
és így tovább. 
 

Á.M.: - Egészen biztos, hogy jóval korábban kellett volna 
elkezdeni a reklámot, és jóval gyakrabban is kellett volna beszélni a 
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konferenciáról. Az emberek fejébe nem elég egyszer elültetni valamit, és 
főleg nem az utolsó percben. Hogy egy hasonlattal éljek, ha december 23-
án kezdem el a készülődést a karácsonyra, akkor számomra ennek az 
ünnepnek nincs igazán jelentősége. Lelkileg kell készülődni egy ilyen 
alkalomra, hogy elég nyitottak lehessünk az újdonságok, az esetleg 
szokatlan ötletek befogadásához. Ugyanilyen fontos az egész dolog 
lecsengése is, tehát az értékelés, az utólagos eszmecsere. Annak a 
megbeszélése, hogy ki hogyan tudta hasznosítani a szerzett 
tapasztalatokat. Elvégre, ha csak részt veszünk egy ilyen fórumon, és a 
hallottakat, illetve azoknak az arra érdemes részét nem ültetjük át a 
gyakorlatba, akkor sajnálhatjuk a kidobott pénzt és energiát. 
 

Visszatérve a kérdésre, hogy mi volt a távolmaradás oka, azt is 
meg kell említeni, hogy a vidékieknek nem tudtunk szállást biztosítani; ez 
nyilvánvalóan megnehezítette részvételüket. A fő ok persze valószínűleg 
egyfajta közöny. Az általános érdektelenség az iránt, amit mások 
csinálnak. Pedig szerintem az egyik legfontosabb dolog az emberek 
közötti kapcsolatteremtés. Külföldön például - tudomásom szerint - 
teljesen magától értetődő, hogy az alsó-, közép- és felsőfokon tanítók 
(kényszerűségből használom ezeket a kifejezéseket, valójában nagyon 
bántónak érzem az ilyen fajta megkülönböztetést) rendszeresen 
összejönnek, és közösen vitatják meg a zongoratanításban adódó 
kérdéseket, terveket, vagy éppen a zenei élet általános gondjait. 
Rengeteget számít az ismert és elismert személyiségek jelenléte, hiszen a 
puszta megjelenésével is tudja érzékeltetni valaki egy rendezvény súlyát, 
jelentőségét. Úgy tűnik, hogy a mi szakmánkban a kapcsolattartás első 
sorban a felvételi vizsgákra korlátozódik… 
 

- Melyik volt a legkiemelkedőbb előadás? 
 

Gy.S.-né: - Élményszerű volt, emlékezetes marad Kurtág György 
bemutatójának légköre. Nagyszerű volt Falvai Sándor kurzusa! Élvezettel 
hallgattam, milyen kitűnő muzsikus és pedagógus. Azt hiszem a 
legnagyobb szenzációt valamennyiünknek Edith Picht-Axenfeld 
bámulatos zongorajátéka jelentette. Ö maga az élő történelem, már az is 
tiszteletet parancsol, hogy micsoda kort élt végig. Tanárai közé tartozott 
Rudolf Serkin, és Albert Schweitzer is. Alkalmam volt beszélgetni vele, és 
meghatott, mennyire erős benne a szándék, hogy minden értéket 
továbbadjon, amit valaha kapott. Zongorázása a maga egyszerűségében is 
csodálatosan plasztikus. Az ő viszonyulása a zenéhez valami egészen 
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különleges nemességet árul el. Az is ritkaság, hogy a XX. századi bécsi 
mesterek - Berg, Schönberg, Webern - nyelvét egy előadóművész ennyire 
a sajátjaként beszélje. 
 

Á.M.: - Nincs teljes képem a konferenciáról, csak a felét tudtam 
figyelemmel kísérni. Még sohasem hallottam Falvai Sándort tanítani, 
kurzusa remek volt. Hallatlan jó pedagógiai érzékkel, igazi muzsikusként 
foglalkozott a gyerekekkel, mindig egyszerűen és tisztán fogalmazott, és 
ráadásul mindezt végtelenül kedvesen. Edit Picht-Axenfeld, aki számos 
kurzust tart jelenleg is a nagyvilágban (innen például Hongkongba 
utazott), régóta vágyott Magyarországra, és őszintén örült, hogy 
megismerhette a mi hazánkat. Az idős művésznő minden tekintetben a 
legmagasabb színvonalat képviseli. Az egyik legőszintébb, legigazabb, 
legmélyebb muzsikus, akit valaha megismertem. A század bécsi 
mestereinek világát olyan elmélyedéssel tudta közvetíteni, ahogy ritkán 
hallani… 
 

Kurtág György és Kurtág Márta négykezes műsora csodálatos volt. 
Kurtág Bach orgonadarab-átiratainak megszólaltatása egy csokorban a 
Játékok darabjaival rám úgy hatott, mintha a szerző ars poeticáját közölte 
volna velünk. Kiemelkedőnek találtam Becht Erika növendékeinek 
produkcióját, a Walter-zongoraiskola bemutatását. Bár, ha igazán őszinte 
akarok lenni, én, személy szerint kicsit sajnáltam az erre fordított energiát, 
hiszen ez a zongoraiskola nem annyira különleges. Mégis nagy dolognak 
éreztük, hogy egy külföldi zongoraiskola bemutatása a konferencián 
elhangozhatott. Svájcban élő honfitársunk, Hámori Tamás megjegyezte, 
hogy náluk nemrég ,,12 új zongoraiskolát mutattak be”. Ez sokunkat 
elgondolkodtatott; mennyi zongoraiskola van ott forgalomban, és milyen 
gyakran jelentetnek meg újakat. Nekünk 40 év után született két új 
zongoraiskolánk, Aszalós Tündéé és Gonda Jánosé, de senkinek sincs arra 
pénze, hogy ezeket kiadja. Sajnos, nem hallottam Hajdú András, Izraelben 
élő professzor bemutatóját, de tudok róla, hogy óriási érdeklődés kísérte. 
Nagyon érdekelt volna Chapuis professzor előadása is az Európa-szerte 
ismert Willems zenepedagógiai koncepcióról. 
 

 
 
- A koncertek közül nagy figyelmet keltett a „Graz - Tokyo – 

Budapest” című… 
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Gy.S.-né: - Úgy éreztem, hogy a magyar szereplők nemigen 
tulajdonítottak ennek különösebb jelentőséget. Igényesebben kellett volna 
kiválogatni azokat, akik a magyarokat képviselték, és bizony alaposabban 
kellett volna felkészülni is… 
 

Á.M.: - Az osztrákok produkcióját tartottam legkiemelkedőbbnek, 
briliáns, vitalitással teli muzsikálást hallhattunk tőlük. A japánok játéka - 
bár érezhetően rendkívül igényesen készültek fel - engem nem ragadott 
ennyire magával. Éreztem benne valami cukormáz-szerű tökéletességet. A 
magyarok produkciója - az öt szereplő játékának összképét tekintve – 
megint csak arról árulkodott, hogy nem volt szívügy ez a bemutatkozás. 
 

- Mi jelenleg a hazai zeneoktatás legsúlyosabb gondja? Szükséges-
e esetleg a zongoratanításban egy új módszer bevezetése? 
 

Gy.S.-né: - Van egy nagyon értékes könyvem, amelyben Leo 
Barenboim professzor áttekinti a világ szinte valamennyi zongoraoktatási 
módszerét. A magyar ebben kiemelt helyen szerepel. Valóságos 
kincsesbánya az, amiből mi válogathatunk. Hát, van-e még egy olyan 
ország, ahol Bartók és Kodály nagyságú szerzők ennyit foglalkoztak volna 
alkotómunkájuk mellett a zenepedagógiával, és olyan műveket hagytak 
volna az utókorra, mint például a Mikrokozmosz? Az iskolarendszer 
alapvetően jó. Sok nyugati országban, például Hollandiában, ahol 
nemrégen jártam, egy megyeszékhelyen is mindössze két privát 
zongoratanárnő dolgozik. A magyar zeneoktatás óriási értéket képvisel. 
Sokunkban kelt félelmet, hogy a zeneoktatás már nem a közoktatás része, 
hanem az önkormányzatokhoz tartozik. Mi lesz a további sorsunk? 
Mekkora lesz a tandíj? Számos kérdést kell még tisztázni. 
 

Gondnak érzem azt is, hogy manapság nemigen alakulnak ki 
műhelyek, igazi zenei fészkek. A tanárok között túl nagy a mozgás, a 
jövés-menés. Sokan nyugatra szerződnek, vagy elmennek más pályára, 
hogy pénzt is keressenek… Az újaknak nincs idejük egymást 
meghallgatni, összecsiszolódni. 
 

Hogy kell-e új módszer? Természetesen mindig akadnak, akik újat 
szeretnének. Én azonban úgy vélem, nem kell addig mást keresni, amíg a 
meglévő lehetőségeket nem aknáztuk ki maximálisan. Nekünk is bőven 
van tanulnivalónk a külföldtől, de azt hiszem, a saját alapjainkat kell 
továbbépítenünk. Nem érdemes elvetni azt, ami jó. A magyar módszer 
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alapelve csodálatos: mielőtt a gyermek a hangszerhez ülne, már éljen a 
lelkében valami zene, mégpedig nem gügye tandal, hanem értékes népdal, 
játékdal. Zenei előképzőrendszerünk is ritkaságnak számít. Szerintem a 
tanítás eredményessége nem valami „csodamódszeren” múlik, hanem 
elsősorban a tanár tehetségén. Az a cél, hogy a gyerek valósággal 
belegyönyörödjön a muzsikába, hogy szeresse, amit csinál. A gyereket 
egyáltalán nem érdekli a „módszer”. 
 

Á.M.: - Most, hogy annyi mindent be akarnak építeni a zeneiskola 
programjába, aggódom, nehogy közben elveszítsük azokat az értékeket, 
amelyeket a 40 év alatt összegyűjtöttünk. A mi zeneoktatásunk 
következetes, egységes követelményeken alapuló felépítettsége, úgy 
érzem, ritkaság a világban. Ennek a rendszernek is köszönhetjük, hogy 
annyi kiváló zongoristánk van. És most ennek a rendszernek bizonytalan a 
léte. Dotálja-e továbbra is az állam? 
 

Szakmai gondnak érzem, hogy az alsó fokon tanítók munkáját 
inkább annak alapján ítélik meg, hogy hány növendéküket vették fel a 
konziba. Így aztán - kényszerűségből - néhány közepesen tehetséges 
növendéket is „feltupíroznak”, akik később alig bírják az igazán 
tehetségesek által diktált iramot. Azt is a tanár „értékmérőjének” kellene 
tekinteni, hogy mennyire szerette meg a gyerek a zenét, visszajár-e még 
gimnazista korában is zenét tanulni, koncertre járó, zenét hallgató felnőtt 
válik-e belőle. 
 

- Hogyan lehetne eljuttatni a konferencia értékes anyagait az 
ország valamennyi zongoratanárához? 
 

Á. M.: - A teljes konferenciát felvették magnóra. Ha akadna valaki, 
aki a kazetták anyagát (2-3 havi munkával) legépelné, majd ezt formába 
öntené, megszerkesztené, akkor lehetne csinálni olyasfajta nyomtatott 
kivonatokat, amilyeneket magam is kaptam külföldi EPTA-
konferenciákról. Persze, ehhez megint csak pénz kellene… Márpedig ezt 
mindenképpen meg kell csinálni. Besegítő tanárok jelentkezését szívesen 
vesszük! Ezeknek a kivonatoknak az eljuttatása a tanárokhoz csak az első 
lépés lenne. Utána összejöhetnénk, vitatkozhatnánk a tanultakon, immár 
mindenki annak alapján, amit a felhasználás, a tanítás során tapasztalt. Így 
lehet igazán profitálni egy nemzetközi találkozóból. 
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Gy.S.-né: - Elképzelhetőnek tartom, hogy a továbbképzéseken 
összefoglaló előadások formájában elhangozzanak a konferencia 
leglényegesebb gondolatai. De ez már nem ugyanaz, ez már egy passzív 
dolog, és hiányzik belőle a személyes találkozás varázsa is. 
 

- Mennyiben legyen más a következő, Magyarországon rendezett 
EPT A -konferencia? 
 

Gy.S.-né: - Saját magunk bemutatására több gondot kell majd 
fordítanunk. Talán megfontoltabban lehetne kiválasztani azokat a 
meghívottakat is, akik a konferencián előadást tartanak. Korábban és 
részletesebb információkkal kellene ismertetni, hogy mi várható a 
konferenciától, úgy hátha jobban fel lehetne kelteni az érdeklődést. Ki 
tudja, néhányan talán éppen a személyre szóló meghívást hiányolták. Ez is 
egy tanulság lehet. De ami a legfontosabb: sokkal büszkébbeknek kell 
lennünk a saját értékeinkre. 
 

Á.M.: - Nem tudom, mennyiben volt feladata ennek a 
konferenciának a mai magyar zene bemutatása. Most csak Kurtág 
Györggyel és Durkó Zsolttal találkozhattunk, legközelebb talán érdemes 
lenne egy körképet adni a kortárs magyar zenéről, és több szerzőt is 
bemutathatnánk. 
 

Amúgy pedig csak ismételni tudom azt, amit már elmondtam a 
lelki felkészülésről. Azt szeretném, ha a legközelebbi - talán 3-4 év múlva 
megrendezendő - magyarországi EPTA·konferencia igazi szellemi ünnep 
lenne a számunkra, nem pedig elszalasztott lehetőség. 

 
Solymosi Tari Emőke 
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Parlando: 1992/3, 28-34 p. 
 

Élő zongoratanítás 
 

„Nem módszerem van, alapelveim vannak és az alapelveket 
alkalmazom” 

 
Péter Miklós beszélgetése a ,,Két világrész tanára -Varró Margit” című 

könyvről és létrejöttéről a szerkesztővel és közreadóval,  
Ábrahám Mariannal. 

 
Péter Miklós: A könyvet kézbe véve mindenkinek az az első 

benyomása, hogy alapvető zongorapedagógiai, sőt - nyugodtan 
mondhatjuk - alapvető zenepedagógiai művet tart a kezében. Amilyen 
örvendetes, hogy Varró Margit, aki életművének keresztmetszetét adja a 
könyv, nemzetközileg ismert és elismert, mondhatnánk világhírű 
zenepedagógus, annyira sajnálatos, hogy a magyar zene- és 
zongorapedagógiában még mindig nem nyert általános ismertséget és 
elismertséget. Ezt az életművet pedig minden magyar zenetanárnak 
ismernie kellene. Éppen ezért tartom rendkívül nagy jelentőségűnek, hogy 
sikerült e kötetet megalkotni és megjelentetni. Hogy ez hatalmas munkát 
jelentett, az magából a kötetből is nyilvánvaló. Ezért első kérdésem: mi 
volt az indíték, mi adott ehhez erőt és hogyan sikerült mindez: a hatalmas 
anyag összegyűjtése Európából és Amerikából, annak válogatása, 
szerkesztése, fordítása, majd kiadása - ami többnyelvű kiadványról lévén 
szó, nyilván jóval meghaladta egy csak magyar nyelvű könyv szerkesztői 
és kiadói feladatának - nagyságát, nem is beszélve a szükséges és elvégzett 
fordítói munkáról. 
 

Ábrahám Mariann: Valóban hihetetlenül sok munka és előre nem 
látható nehézség leküzdése árán jött létre a könyv. Úgy tudom csak 
magyarázni, hogy néhány felejthetetlen élménnyel találkoztam és ezek 
hatalmas erővel kényszerítettek a munkára. Magam is kutatom és 
csodálkozom, honnan jött ez az erő tulajdonképpen. Mert ez az erő 
„kényszerített” arra, hogy éveken keresztül megszállottan foglakozzak a 
témával és dolgozzak a könyvön. Meggyőződésemmé vált ugyanis, hogy 
elsősorban a magyar muzsikusoknak és zenepedagógusoknak, de ezen 
túlmenően a nemzetközi zenepedagógiai közvéleménynek is meg kell adni 
a lehetőséget, hogy megismerjék Varró Margit zenepedagógiai és 
zenepszichológiai műveit és munkásságát, melynek értékét világhírű 

 529 



zeneszerzők és előadóművészek éppúgy elismerték, mint egykori 
tanítványai és kollégái. Igen örvendetes, hogy 1989-ben a Zeneműkiadó 
Vállalat újra kiadta a „Zongoratanítás és zenei nevelés” c. könyvét, 1981-
ben pedig „Tanulmányok, előadások, visszaemlékezések” c. kötetet, így 
valamelyest ismertebbé vált munkássága. 
 

P.M.: Élményeket említett. Felsorolná a legfontosabbakat ezek 
közül? 
 

Á.M.: Az alapvető élmény Varró Margit egyéniségének, 
személyiségének és tanításának még közvetetten, nemzedékeken át is 
elevenen ható sugárzása. Senki sem tudta kivonni magát ennek hatása alól, 
akinek megadatott, hogy bűvkörébe kerüljön. A mi számunkra és az én 
számomra ezt először és első sorban Máthé Miklósné, az utóbbi évtizedek 
magyar zongorista és zongoratanári generációi számára „Máthé Klári 
néni”-ként fogalommá vált nagy zongorapedagógus személye és tanítása 
közvetítette. Ő sohasem csinált titkot abból, hogy mennyit kapott Varró 
Margit tanításából és gyakorlatából, akivel közvetlenül együtt dolgozott 
egészen külföldre távoztáig. Meghökkentő volt, hogy Klári néni 
mennyivel jobban meg tudta találni a hibák kijavításához vezető utat - 
beleértve a növendékekkel való bánásmódot és hangnemet - mint sok 
kiváló zongoraművész tanárunk, akiknek talán a pedagógiai - 
pszichológiai felkészültsége nem olyan adekvát, nem olyan egyenlő súlyú 
a zongoratechnikai felkészültséggel, mint az Varró Margitnál vagy Máthé 
Klári néninél volt. Úgy tűnik, hogy az a fajta tekintélyelvűségen alapuló - 
Varró Margit által egyenesen basáskodónak titulált - tanítási mód, amely 
Varró Margit tanúsága szerint pl. Szendy Árpád tanítását jellemezte, még 
ma is igen sok helyen felbukkan alsó-, közép- és felsőfokú tanításunkban 
egyaránt. Félreértések elkerülésére megemlítem, hogy nem a tanár egyéni 
tekintélyéről van szó, hanem arról a kioktató jellegű deklaratív tanítási 
módról, amely nem veszi kellően figyelembe a növendék lelkialkatát és 
nem ismeri el és be a tanári tévedés okozta károkat. Ez a másik, negatív 
élmény az, ami ugyancsak elementáris erővel késztetett arra, hogy 
mindent megtegyek annak érdekében: minél többen ismerjék meg, és 
lehetőleg használják fel, kövessék azt a zenepedagógiai alapelvet és 
gyakorlatot, amit Varró Margit fejtett ki és képviselt. Ezt hétköznapi 
nyelven úgy fogalmazhatnánk meg a legegyszerűbben, hogy a zene és a 
zongoratechnika mellett legalább annyira fontos a növendék reagálásának, 
képességeinek és egyéniségének, vagyis lélektani típusának 
figyelembevétele a tanítás során, mint az előbbieké, méghozzá életkortól 
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függetlenül. Tudományos nyelven és elvi síkon pedig ez azt jelenti, hogy a 
zenepedagógus képzése során hasonló súlyt kell kapjon a pszichológiai 
felkészítés, mint a zenei-technikai. Varró Margit gyakorlatából 
egyértelműen következik az is, hogy elengedhetetlen a növendékek 
munkájának és reakcióinak folyamatos figyelemmel kísérése és elemzése, 
s ezzel párhuzamosan a tanár munkájának önkritikus elemzése is, amiben 
igen fontos szerep jut a tanári tévedések fel- és beismerésének, méghozzá 
minden szinten, a felsőfokú tanításban éppúgy, mint az alsó- és 
középfokon. 
 

A Varró Margittal kapcsolatos élmények közül az egyik 
legnagyobb jelentőségű, szinte döbbenetes hatású volt számomra a húszas-
harmincas évekből származó „pedagógiai naplófeljegyzések” sorozat. 
Több, mint egy évtizeden át ugyanis mondhatni napi tevékenységévé vált, 
hogy a gyermekek - növendékei - zenével való kapcsolatteremtésének 
e1ső lépéseit mind pszichológiailag, mind zeneileg, mind hangszeres 
módszertanilag a lehető legtökéletesebben megismerje és optimálissá 
tegye. Ezek a „tanári naplófeljegyzések” a könyv szerkesztésének nagy és 
hosszadalmas munkája alatt mindvégig lázban tartottak. Ezt a címet nem 
én találtam ki, ő utal vissza ilyen cím alatt mintegy negyven évvel később 
egyik írásában ezekre. Kívánom minden zenetanárnak, hogy ezek igazi 
jelentőségét a gyakorlatban mérje fel. Rendkívül izgalmas e 
naplófeljegyzések sorstörténete is. Ő ezt kimenekítette Amerikába - 
valószínűleg férje vitte magával 1940-ben - s élete utolsó évtizedében, a 
70-es években, mikor már feltehetőleg hagyatékát rendezte az utókor 
számára, ezt a kézzel, kapcsos füzetlapokra írt mintegy 80 lapot elhelyezte 
egy borítékba, amelyre fontosnak tartotta felírni, hogy egész pedagógiai 
életművének alapját ezek a pedagógiai naplófeljegyzések képezik. Az 
anyag nem teljes, csak csekély töredéke lehet a hatalmas 
megfigyeléstömegnek, de teljes értékű betekintést nyújt a tudományos 
módszerbe. Ezekről érdemes lenne külön is beszélni, mert szemléletükben 
fantasztikus belső rendet sugároznak. Méghozzá nem csak Varró Margit 
szemléletét - hanem sokkal többet, egy egész korszak szemléletét is 
sugározzák. Ez a korszak Bartók, Weiner, Kodály, Kovács Sándor 
pedagógiai munkásságának a kora. Ez a korszak lehetővé tette, hogy egy 
tanár például szeptemberben bizonyos általa ismert pszichológiai 
megállapítások és alaptételek tükrében figyelje meg tanítványai reakcióit, 
magatartásait, egyfajta gondolati közelítéssel - és ez a gondolati közelítés 
rendkívül sokoldalú - és ezeket a reflexiókat feljegyezze. És nem egy hétig 
vagy hónapig figyeli azt, hanem ugyanannak a tanévnek az utolsó 
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napjaiban is, ha ugyanazzal a gondolattal kapcsolatban továbblépést 
tapasztal, amely azt sugározza, hogy a tanítvány valamit megértett, azt 
újra feljegyzi. Sőt még egy vagy két év múlva is, keresve és megállapítva, 
hogy milyen tanári közelítés következménye volt az eredmény. Valami 
olyan tudományos gondosságról, alaposságról van szó, aminek döbbenetes 
hatása van. Ő eredendően nem abból indult ki, hogy megtanít valamit, 
hanem a tanítvány személyiségének és tehetségének megismerésén, 
megértésén és ezáltali megközelítésén munkálkodott. Megvolt tehát a 
kitűzött, elérendő cél is, de önmagát is bírálat tárgyává tette, ha valamit 
nem kellő előkészítés után, túl hamar, túl bonyolultan, nem igazán 
személyre szabottan adott tovább. A magam részéről megpróbáltam 
bizonyos gondolati rendezettség szerint csoportosítani e 
naplófeljegyzéseket a könyvben. Remélem, hogy ez a csoportosítás az 
apró megfigyelési momentumok mellett fényt vet alapvető dolgokra és 
alapvető etikai tanári magatartásformákat is sugall. Erre - úgy érzem - 
nagyon nagy szükség van manapság. Példaként csak egy momentumra 
szeretnék utalni: mikor már két könyve megjelent, Európa-szerte ismert 
volt a neve, újra azt latolgatja, hogyan lehetne az első zongoraórák 
egyikén egy gyereknek félreérthetetlenül megtanítani a basszuskulcs és a 
violinkulcs hangjait, mert konfúzió keletkezik a gyerek fejében az általa 
egyértelműnek hitt közlés nyomán. Ő továbbgondolta, hogy ha ezek a 
konfúzus ismeretek nem nyernek megfelelő elrendezést, akkor rengeteg 
további zavaros fogalomalkotás forrásai lehetnek. Én azt hiszem, hogy a 
pedagógusok zöme sajnos ilyen mélységben egyáltalán nem törődik a 
dolgokkal. Nyilván sokan azt föltételezik, hogy amit tanítanak, annak a 
következménye természetszerűen az, hogy a tanítvány tudja, megtanulja 
azt. Vagy ha nem tanulja meg, akkor kap egy rossz osztályzatot. 
Valószínűleg a legtöbb pedagógusban fel sem merül, hogy nem biztos, 
hogy úgy tanította, hogy annak alapján az adott tanítvány - hangsúlyozni 
szeretném, hogy az adott tanítvány - a maga tehetsége, életkora, tudása 
szintjén meg is tudja tanulni, amiről szó van. Külön gyönyörűség olvasni, 
hogy ő - Varró Margit - hogyan gyakorol önkritikát: „ezt nem elég gondos 
előkészítés után, túl hamar adtam” - írja le például az egyik hallás utáni 
dallamfelismertetés kapcsán, tehát nem tudhatják még. Soha, egyetlen 
szóval sem marasztalja el a gyerekeket, csak a saját hozzáállását 
csiszolgatja. 
 

A naplófeljegyzések rendezettsége, sokrétűsége, sokoldalúsága 
önmagában is esztétikai élmény, de véleményem szerint még sokkal 
megragadóbb és megrendítőbb élmény a bennük rejlő vagy inkább belőlük 
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sugárzó tanári, emberi, etikai magatartás, amire ma is igen nagy szükség 
van. Én már ezért is vállalnám ma is újra az egész könyvnek az 
elkészítését - tudva és ismerve a vele járó elképzelhetetlen munkatömeget 
Hálás vagyok a sorsnak e tanári naplófeljegyzések megismeréséért, 
különösen, hogy ilyen mélységben kellett ismerkednem és barátkoznom 
vele, hogy ily mértékben átgondolásra kényszerített. Bennem a 
végkövetkeztetés ezekből úgy összegződik, hogy minden pedagógus egy 
megfejtésre váró csodával, titkok tömegével áll szemben, amikor egy 
másik ember lelkére, intellektusára akar hatni, amikor növendékét 
formálni akarja. És ezt másképpen nem tudja elérni, csak ha végtelenül 
finoman, gondosan, érzékenyen, nagyon nagy emberi tapintattal, 
rezonanciával közeledik. 
 

P.M.: Mint a kötetekből is kiderül, Varró Margit Amerikában is 
elismerést aratott mind pedagógiai mind tudományos munkásságával. Az 
utóbbi téren első sorban magyar alkotók - Liszt, Bartók - műveivel és 
munkásságával foglalkozott. Kérdésem: hangsúlyozta-e és ha igen. milyen 
mértékben magyar voltát? 
 

Á.M.: „Kinti” - amerikai - barátaitól tudom, hogy ő soha nem 
hangoztatta, hogy magyar. Mégis, az érzelgős magyaroknál sokkal 
magyarabb volt. Nagyon mély kapcsolatot tartott kint élő magyarokkal, a 
hozzá hasonló kiváló muzsikusokkal. Így például Starker János, Reiner 
Frigyes, Gombosi Ottó, Vass Sándor - nemzetközi tekintélynek örvendő 
kiváló muzsikusok, zenetudósok. És az sem véletlen, hogy a világhírű 
képzőművész, Moholy-Nagy László School of Design-jában, Chicago-
ban, ahol a Bauhaus új utakat törő művészeti nevelési elveit valósították 
meg, Varró Margit Bartók Mikrokozmoszáról tart előadást. Emellett 
komolyan tartotta a kapcsolatot külföldön és itthon élő barátaival is. 
Tudjuk, hogy pl. Starker Jánossal igen sokat foglalkoztak Weiner Leó 
pedagógiai munkásságával. Varró Margit ugyanis eltávoztáig Weiner Leó 
szűkebb baráti és munkatársi köréhez tartozott. Varró Margit körül 
Amerikában is egy élő kultúrkör alakult ki. Magyarságát elsősorban azzal 
az igen hatékony módszerrel bizonyította, hogy Liszt és Bartók 
művészetéről különféle tudományos és pedagógiai fórumokon tartott 
előadásokat, különböző folyóiratokban írt, érvelt, végzett 
„ismeretterjesztést” a magyar művészekkel kapcsolatban, a szó legjobb 
értelmében. Utolsó, 1961-es cikke is Bartókról, a Mikrokozmoszról szól. 
Ebből kiderül, hogy Bartók tőle kért tanácsot és javaslatot a 
Mikrokozmosz zongoratechnikai-zongorapedagógiai felépítéséhez és a 
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kapott javaslatot az első három kötetben konzekvensen meg is valósította, 
majd a megjelenést követően e tanácsokat egy sajtóinterjúban meg is 
köszönte. Itt is nyilvánvaló, hogy Varró Margit e cikkel is Bartók 
nagyságát akarta minél ismertebbé tenni a maga lehetőségein belüli 
eszközökkel. A kérdésre tehát, hogy milyen mértékben és hogyan 
hangsúlyozta magyar voltát, azzal felelhetek: tetteivel, munkásságával tett 
hitet a magyar művészet, a magyar zene és ily módon saját magyarsága 
mellett. 
 

Szabad legyen ezzel kapcsolatban egy, az amerikai kutatómunka 
során felmerült gondolatot, ötletet vagy inkább javaslatot említenem: 
Óriási dolog lenne, ha valaki vállalkozna arra, hogy az emigrációba 
kényszerült magyar művészek és tudósok munkásságát feltárja. 
feltérképezze, összegyűjtse. A feladat nagysága és sokrétűsége meghaladja 
egy ember erejét, így azt többen kellene, hogy végezzék, hiszen a 
legkülönbözőbb tudományos és művészeti ágakban működő emberekről 
van szó s mint látjuk, egy-egy művészeti vagy tudományos ág is épp elég 
munkát adhat egy-egy embernek. Valakinek vagy valakiknek azonban 
össze kellene fogni a szerteágazó munkát és azt összegezni, egybegyűjteni 
és közreadni. Ehhez valószínűleg alapítványi támogatásokra is szükség 
lenne, de ezt feltehetőleg meg lehetne szerezni. Bizonyosra vehető, hogy a 
mozaik kockákból összeálló kép lélegzetelállító lenne, és igencsak 
megerősítené nemzeti önbecsülésünket. Másrészt erősíthetné azt a jogos 
igényt, hogy fontos lenne nemzetközi színvonalon dolgozó alkotó 
tudósainknak és művészeinknek a lehetőségek közt itthon is biztosítani a 
megfelelő környezetet és munkafeltételeket, valamint a nemzetközi 
kapcsolatok, információk zavartalanságát. 
 

P.M.: Talán itt és most indokolt feltenni a kérdést: ugyanazt, 
ugyanúgy mondta-e és folytatta-e Varró Margit Amerikában. mint itthon, 
vagy a megváltozott környezet bizonyos kérdések esetében más válaszra 
kényszerítette? 
 

Á.M.: Az alapelvek természetesen ugyanazok maradtak. Hiszen ő 
nyomatékosan hangsúlyozta. hogy „nem módszerem van, alapelveim 
vannak, és az alapelveket alkalmazom.” Nos, éppen ezeknek az 
alapelveknek a megváltozott környezethez való rugalmas és nagyszerű 
alkalmazása nyilvánul meg pl. a kötetben először megjelenő, 1961-66-ban 
írt „Dinamikus zongoratanítás” c. műben, ami utolsó összefoglalása 
zongorapedagógiájának, rendkívül leszűrt, koncentrált formában. 
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Csodálatos nyomon követni, hogy az európai normákat a zene elementáris, 
örömszerző funkciójának érdekében milyen bölcsen kényszerül feladni. Ez 
azért is jó, mert megmutatja, milyen zenei helyzet uralkodik egy 
országban, ahol a fiatalok zenei nevelése nincs kellőképpen tervezetten 
összefogva, és hogy mennyire kell vigyáznunk azokra az eredményekre. 
amiket már elértünk, amit Magyarországon az elmúlt évtizedekben, ha úgy 
tetszik, az elmúlt évszázadban Liszt Ferenc óta kiépítettünk. Egészen 
bizonyos, hogy zenei jó hírünket a világban nem utolsósorban ez 
biztosítja, vagy legalábbis ez adja annak szilárd alapját. 
 

Varró Margitot többek között azért is nevezhetjük két világrész 
tanárának, mert megfogalmazta, le is írta a különbséget egy azonos 
témakörben. Érezni lehet az azonos alapgondolatokat tartalmazó írásban a 
sokkal inkább helyi igényekre adaptálódott, amerikanizált gyakorlati 
megvalósítását ugyanazoknak az alapelveknek. 
 

P.M.: Mennyire ismert és elismert Varró Margit munkássága 
Amerikában, szorosabban az USA-ban és a szélesebb nemzetközi zenei- 
zenepedagógiai életben? 
 

Á.M.: Az Egyesült Államok hatalmas ország, ahol minden 
területen, így a zenepedagógiában is a magyarnál nagyságrendekkel 
nagyobb számú szakember működik. Nincs olyan „kitüntetett” kulturális 
vagy zenei központ, mint kis országunkban Budapest. Az utóbbi 
évtizedekben különösen óriási fejlődésnek indult a felsőfokú - egyetemi 
képzés és ezen belül a felsőfokú zeneoktatás is. Ennek nyomán és ezzel 
egy időben rohamosan bővült és bővül az alsó- és középfokú zeneoktatás 
is. E mellett az amatőr zeneértők, zenebarátok és az amatőr gyakorló 
muzsikosok - például az ifjúsági, iskolai, egyetemi-főiskolai zenekarok - 
száma is elképesztően nagy és egyre bővül. Csak példaként az egyetemi és 
középiskolai zenekarok száma több tízezer! Ezért természetes, hogy egy 
zenepedagógus hatása, eredményei - legyen szó bármilyen kiválóságról, 
mint pl. Varró Margit - viszonylag szűk körben válik általánosan ismertté 
és elismertté. (Ez a „szűk kör” valószínűleg jóval nagyobb, mint a magyar 
zenepedagógusok összlétszáma!) Még inkább vonatkozik ez az általános 
nemzetközi ismertségre és elismertségre. Varró Margitot és eredményeit 
mindenki a legteljesebb mértékben elismerte, akinek módja volt azt 
megismerni. De az igazán széleskörű nemzetközi elismertségéért nekünk 
kell munkálkodnunk. Éppen ezt céloztuk például azzal, hogy a kötetben 
eredeti nyelven is közreadtuk Varró Margit írásait, hiszen ő maga öt 
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nyelven írt és adott elő anyanyelvi szinten. (magyar, német, angol, francia, 
olasz). Reméljük, hogy ez is elő fogja segíteni munkásságának további 
nemzetközi megismertetését. 
 

Visszatérve egy percre az USA-beli kulturális helyzetre: óriási 
dolog és óriási segítség és lehetőség viszont, hogy a csodálatos egyetemi 
és egyéb könyvtárakban és levéltárakban, archívumokban minden 
dokumentációt megőriznek, így mód van azok összegyűjtésére és 
feldolgozására. Mint azt a könyv előszavában és részben függelékében is 
tettem, úgy érzem, itt és most is ismételten ki kell fejeznem köszönetemet 
mindazon könyvtáraknak és az azokban dolgozó kutató-könyvtárosoknak, 
amelyek, és akik lehetővé tették a források felkutatását és közzétételét - 
beleértve természetesen az amerikai könyvtárak mellett a magyarokat is. 
Az utóbbiak közül mindenképpen meg kell említenem itt és most is a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola Könyvtárát és Kárpáti Jánost, a Liszt 
Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont Könyvtárát és Eckhardt Máriát, 
valamint Berlász Melindát, a Széchenyi Könyvtárat és Veöreös Enikőt, de 
rendkívüli hálára köteleznek még mások mellett azok, akik a könyv 
technikai kivitelezésével kapcsolatban számtalan ötletet adtak. Például a 
Zeneműnyomda vezetője, Tóth Éva. Ő személyesen sajátjának tekintette 
ezt a könyvet és bármikor zavartam kérdéseimmel, készségesen 
útbaigazított. Ugyanilyen sokat köszönhetek a Computer Média Rt. 
igazgatójának, Pomozi Istvánnak, akinél megjelentem egy reménytelen, 
heterogén külalakú tengernyi papírtömeggel. A véletlen szerencse Juhász 
Károly tipográfussal hozott itt össze. Ő valamikor tanult zenét, sőt ma is 
zenebarát, így át tudta látni ezt a feladatot, megérezte az elképzelt 
koncepciót és képes volt arra, hogy kivitelezze is. 
 

P.M.: Mi az, amit a zenepedagógusok számára legfontosabbnak 
tart Varró Margit életművéből? 
 

Á.M.: Nehéz ezt kiemelni és megfogalmazni, hiszen éppen a teljes 
életmű áttekintése és bemutatása a kötet célja, s ez remélhetőleg 
önmagáért beszél. Legfontosabbnak és legalapvetőbbnek mégis Varró 
Margit életének példa-értékét tartom, amely minden részletében követésre 
méltó. Nincs értelme a Varró Margit által tökéletesen megfogalmazott 
elveket újra ismételni, ezek önmagukért beszélnek. De a könyvből talán 
összeáll egy olyan, tudósszintre emelkedett művész-pedagógus képe, aki 
Weiner Leó egyenragú szellemi társa volt - erről önmagában is érdemes 
lenne részletesen szólni, bár a kötetben csak utalni tudtunk rá -, akinek 
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véleményét kikérve és magáévá téve írta meg Bartók Béla a 
Mikrokozmosz első három kötetét, aki 1970-ben - 90 évesen! - 
Amerikában szerényen úgy vélte, hogy Magyarországon az auditív 
zongoratanítás „sokat veszített jelentőségéből, mert… Kodály Zoltán 
alkotó módon létrehozta a hallásképzéssel egybekötött korszakalkotó 
énekes gyakorlatait, és amit most már minden magyar népiskolában 
sikeresen bevezettek” (!), akinek munkásságát olyan világnagyságok 
ismerték el, mint pl. Yehudi Menuhin vagy Reiner Frigyes. 
 

Óriási tanulságnak tartom, hogy ez a mindenki által elismert nagy 
tanár 60 éves korában képes volt azt mondani, hogy azért nem vállal el 
egy munkát, mert amellett nincs módja az önképzésre! Már jóval előbb, 
1935-ben is azt mondta egy nyilatkozatában: „a tanítás ugyanis nekem a 
munka mellett élvezet is, de a legnagyobb élvezet mégiscsak az, ha az 
ember önmagát taníthatja.” Ez az önfejlesztési igény azért volt képes ilyen 
intenzíven élni benne, mert egész életében ehhez ragaszkodott, egész 
életében állandóan igyekezett továbbfejleszteni magát Mindig önállóan 
dolgozott és mindig kivitelezte, megvalósította, amit elképzelt, amit 
kitalált. Jellemző, hogy ő a zenei tehetség elnevezést is azon zenészek 
számára „tartotta fenn”, ,,akik természetes adottságaikat képességekké 
tudták fejleszteni és a képességet zenei megnyilvánulásokká tudták 
formálni.” 
 

A magam személyes életének óriási élménye és eredménye, hogy 
az ő életét és életművét bemutató könyv elképzelésből valósággá vált. 
Még egyszer itt is megköszönöm mindenkinek, akik ezt a munkát 
segítették és lehetővé tették: nevüket a könyv tartalmazza. A továbbiakban 
nagyon örülnék, ha az az elképzelésem is megvalósulna, hogy a könyv 
bevételéből és további adományokból, támogatásokból mód nyíljék a 
„Varró Margit Alapítvány” révén a magyar zongorapedagógia Varró 
Margit szellemében való továbbfejlesztésére. 
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Tanító hangszeresek 
[…]  
 

 
 

A Hungaroton profiljában kiemelkedő helyet foglalnak el a kortárs 
szerzők darabjait felsorakoztató felvételek is. Felvállalt missziója ez a 
cégnek, amellyel az utókornak is megörökíti a kortárs kompozíciók egy 
tekintélyes hányadát. A legújabb felvételek egyikén Soproni József 
Jegyzetlapok című zongoradarab-sorozata hallható és a 2001-ben 
komponált XIV. szonáta. A Jegyzetlapok - 1974 és 78 között keletkezett, 
négy füzetben elrendezett darabok Bartók Mikrokozmoszához hasonlóan 
követik egymást. Az első füzet pedagógia célú felkérésre készült. Az apró 
darabokból már a néhány éve zenét tanuló zongoristák is játszhatnak. A 
további füzetekben egyre terjedelmesebbé, komoly előadóművészi 
feladattá növekednek a kompozíciók. 

Az első két füzet darabjain keresztül „… a tanítás legelejétől 
felépíthető egy korszerű zenei gondolkodás, melyben megnyilvánulhat a 
gyermekek improvizatív ösztöne, és a notáció tiszteletben tartásával 
mindenki szabadon fejezheti ki saját fantáziavilágát” - írja a CD-borítóban 
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mellékelt bevezetőjében Ábrahám Mariann, a sorozat megszólaltatója. A 
művész nevéhez számos kortárs mű ősbemutatója fűződik (köztük a 
Jegyzetlapoké), emellett nemzetközi hírű szaktekintély: az Európai 
Zongoratanárok Szövetsége (EPTA) magyar szekciójának vezetője, a 
budapesti Bartók Konzervatórium tanára. Az albumzáró szonátát neki 
ajánlotta a szerző. Miközben a lemez változatos hangulatú darabjait 
hallgattam, eszembe jutott az a néhány évvel ezelőtti Balatonföldváron 
rendezett konferencia, melyen az alapfokú zeneoktatásban tanító 
szakemberek arról számoltak be, hogy a kortárs zenét mennyire könnyű a 
gyerekeknek tanítani, mert közel áll hozzájuk, kimondottan szeretik ezeket 
a darabokat játszani. Egy-két hangszeres oktató viszont hiányolta az 
általuk tanított instrumentumra szerzett, a fiataloknak szánt kortárs 
opuszokat. Nos, a pianisták nem panaszkodhatnak, kedvükre 
válogathatnak a Soproni-darabokból is. Csak győzzék technikailag! 

 
 
K. Gy. 
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