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A koreográfus
Vörös Nóra interjúja Román Sándorral

Élete a tánc, a ritmus. A Harangozó Gyula-díjas, Érdemes Művész tízévesen – a cigándi 
táncegyüttes tagjaként – részt vett Kubában a Világifjúsági Találkozón, ahol Fidel Castro 
előtt léptek fel. Az Állami Balett Intézet felvételijén a legmagasabb pontszámmal került be 
a neves intézménybe. A néptánc tagozat elvégzése után, 1983 és 1995 között, tagja volt 
a Honvéd Együttesnek, majd Szolnokra került, ahol a Szigligeti Színház tánctársulatának 
vezetője lett. 2000-ben a Tisza-parti városban megalapította az ExperiDance Productiont. 
A társulat sikere azóta is töretlen, előadásaikat méltán nevezik a „ritmus ünnepének”. Ro-
mán Sándort 2008-ban, pályája és tevékenysége elismeréseként, a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki, és ugyanezen évben a közönség a Halhatatla-
nok Társulatának örökös tagjává választotta.

Román Sándor 1965-ben, a Zemplén megyei Cigándon beleszületett a néptánc világába. 
Szülei tagjai voltak a helyi hagyományőrző táncegyüttesnek, így fiúkat is a múlt és az 
értékek tiszteletére nevelték.
– Szerencsés voltam, mert olyan faluban nőttem fel, ahol működtek az értékrendek. Meg-
tanultam, kit, miért kell tisztelni, és azt is, hogy a generációk közti különbségeket hogyan 
kell kezelni. A mi faluközösségünkben tisztelet övezte a pedagógust, a Tüzép vezetőt, 
a kőművest éppúgy, mint az igazgatót vagy az orvost. Mértékletességre és tiszteletre 
neveltek, szilárd érték- és életrendet kaptam, amely a mai napig él bennem és segíti 
döntéseimet. Olyan gyökereket kaptam, amelyek nem hagyják, hogy elvesszek vagy el-
bizonytalanodjak.
S hogy miért választotta a foci vagy más fiatalkori hobbi helyett a táncot, arra így emlék-
szik vissza:
– A bátyám vőfélyt játszott a cigándi lakodalmasban, és nagyon helyes leányzó volt a 
párja, aki bizony nekem is megtetszett. Mindenképp szerettem volna táncolni vele, ezért 
beiratkoztam az együttesbe. Innentől kezdve azonban már a néptánc szépsége varázsolt 
el teljesen. Főként azért, mert olyan pedagógusok neveltek, akik nemcsak a lépések 
ismeretét adták át, hanem a tánc szeretetét is. Örök érvényű hitvallást kaptunk a cigándi 
Zemplén Táncegyüttesben Nagy Istvántól, amely aztán az évek során igazi élethivatássá 
nőtte ki magát.
Román Sándor esetében a tánc iránti szerelemhez tehetség is társult. Már gyermekkorá-
ban kitűnt kiváló ritmusérzékével és tánctudásával. De – mint mondja – nem elég a tehet-
ség, megfelelő szorgalomra is szükség van. E két tényező akkor hat a legtökéletesebben, 
ha az egészet a tánc iránti elkötelezettség és szeretet táplálja. És bár a szülei ügyvédnek 
vagy építésznek szánták, ő mégis végérvényesen a tánc mellett tette le a voksát. Az 
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Állami Balett Intézet elvégzése után a legnevesebb társulatokkal dolgozott, a Honvéd 
Együttes mellett a Budapest Táncegyüttesnél és az Állami Népi Együttesnél is. A tanulást 
később sem hagyta abba, 1992-ben a Magyar Táncművészeti Főiskolán néptánc-peda-
gógus diplomát szerzett, majd a Színház- és Filmművészeti Főiskolán rendezést tanult. 
Életét és pályáját meghatározó személyek, mesterek kísérték végig.
– Az első példaképeim a néptánc világából való kollégák, mesterek, akik nagy eredmé-
nyeket értek el ezen a területen. Később a balettművészetben is megtaláltam azokat a 
sikeres művészeket, tehetségeket, akik követendő példaként jártak előttem, akik jól mű-
ködő, világszínvonalú módszereket, rendszereket hoztak létre. Végül, amikor jómagam is 
szétnézhettem a világban, nemzetközi példaképeim lettek.
Hagyományőrző közösségből származva a folklór szeretete életének velejárója. Első 
munkái – mint a Nagyapáink tánca vagy A kertész álma – a magyar néptánctudás legjavát 
mutatják be. Később mégis ettől eltérő közlésmódot választott munkáiban.
– A balettintézetben Tímár Sándor volt a mesterem, aki a táncház-mozgalom megterem-
tője és a néptánc-pedagógia atyja. Tőle nemcsak a tánc szeretetét kaptuk meg, hanem 
egyfajta tudatosságot, rendszerben gondolkodást is. Megtanultuk a néptánc anyanyelvét, 
a legaprólékosabb és legpontosabb módon. Aztán ránk várt a feladat, hogy eldöntsük, mit 
akarunk kezdeni ezzel a tudással. Novák Ferenc koreográfus révén megismerkedtem a 
táncszínházi úttal. Döbbenetes élmény volt számomra, amilyen gyorsan megszerettem a 
tánc színház irányú felhasználását, olyannyira, hogy a már említett „anyanyelv”-tudást is 
ennek rendeltem alá. Elmentem Szolnokra, hogy a színházi életet és a színházi szakmát 
megismerjem, megtanuljam. Az ország kimagasló színészeivel, rendezőivel, dramaturg-
jaival találkoztam. Sajátos világ nyílt meg előttem, számtalan lehetőségével együtt.
A Tisza-parti városba Schwajda György hívta. A Szigligeti Színház direktora a kezdetektől 
hitt benne és támogatta munkáját. Az ő segítségével készült el 2000-ben az Ezeregyév 
című tánc-show is, amely az ExperiDance első, egész estés előadása volt. A produkció 
színpadra állításának kezdetén Schwajda György nem beszélt mellé, hanem a lényegé-
nél ragadta meg a munkát – emlékszik vissza a rendező-koreográfus.
– Azt mondta kirúg, ha nem csinálok jó darabot. Arra kért, olyan előadást állítsak szín-
padra, amelyet nemcsak a szakma ért, hanem az egyszerű, színházba járó ember is. 
Azt mondta, találjam ki, építsem fel azt a közlési formát, amelyet a nagyközönség is jól 
megért, s amely elér a pénztárostól a vasutasokon át a pedagógusokig.
Színházi szakemberként Schwajda az elejétől fogva érezte, hogy valami különleges, új 
dolog születik a szolnoki intézményben. Jó igazgatóként pedig az első pillanattól kezdve 
támogatta is. Schwajda döntését igazolja az ExperiDance 2000. évi megalakulás óta tartó 
sikertörténete. A társulat Ezeregyév című produkciója 2013-ban 500. jubileumi előadását 
ünnepelte. A jeles dátum alkalmából az ExperiDance egy nap erejéig visszatért Szolnok-
ra. A koreográfus korábban többször nyilatkozta, hogy a Tisza-parti város számára több, 
mint szimpla állomás. Életének egy része máig ideköti. Szolnok fontos emberi kapcsola-
tok kialakulásában is szerepet játszott. Itt kezdte meg a máig tartó sikeres együttalkotást 
Debreczeni Ildikó jelmeztervezővel, itt ismerkedett meg Törőcsik Mari színművésznővel, 
aki későbbi produkciójukban, a Revansban, Lúdas Matyi édesanyját játssza.
Az ExperiDance ma már meghatározó brand, amelyet országszerte elismerés övez. Kö-
zel másfél évtized alatt több mint 1500 teltházas előadással büszkélkedhetnek. Előadá-
saik nemcsak a ritmus ünnepei, hanem igazi varázslatot teremtenek estéről estére. Egye-
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di látvány és stílusviláguk Magyarországon is létrehozta a tánc-show műfaját. A néptáncot 
felhasználva, abból táplálkozva, és azt új stílusokkal ötvözve a Társulat a tánc nyelvén, 
szavak nélkül meséli el történeteit. Közlésmódjuk, előadásaik hidat képeznek korok és 
kultúrák között. A sikerért azonban nekik is meg kellett küzdeniük. A szolnoki közönség 
ismertsége után ugyanezt a fővárosban is meg kellett szerezniük.
– Minden másodperc kihívás volt attól kezdve, hogy eljöttünk Szolnokról. Budapest vi-
lágváros, rengeteg hatás éri az embereket, itt könnyű beleszürkülni a mindennapokba. 
Valami extrát, igazán különlegeset kell nyújtani ahhoz, hogy felfigyeljenek. Építkezni fo-
lyamatosan, dolgozni, ezt tesszük ma is. Újabb és újabb célokat jelölünk ki, amelyeket el 
akarunk érni.
Az ExperiDance eredményei elismerésre méltóak. 12 országban egymilliónál is többen 
látták előadásaikat. A magyar tánckultúra utazó nagyköveteként járják a világot, s a ma-
gyarság, a magyar értékek üzenetét viszik. Sikerük titkára egyszerű a válasz:
– Mi úgy fogalmazunk, olyan nyelvezettel, amely könnyen befogadható, érthető a külföl-
dinek is. A magyar néptánc a mi közös nemzeti örökségünk, olyan érték, amelyet idősebb 

Boldogság 69:09
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generációk az őket követőkre hagyományoznak. A néptánc évtizedeken, századokon át 
formálódott, tisztult. Ma már olyan esszenciájával találkozhatunk, amely, ha kellő tiszte-
lettel, bátorsággal és tudatossággal használjuk, rögtön hat. Az egyik legőszintébb közlési, 
kommunikációs eszköz. Itt aki szeret, az igazán szeret, aki pedig haragszik, az igazán ha-
ragszik. Tipikus, alapvető emberi érzelmeket a tánc a lehető legtökéletesebb módon tud 
megjeleníteni. Nem modoros, nem mesterkélt, egyszerű önkifejezési eszköz. Természe-
tesen a néptáncnak is megvannak a technikai hiányosságai. Eredendően ugyanis nem 
az volt a funkciója, hogy a színpadon megjelenjen, hanem hogy önkifejezést biztosítson 
az egyénnek. És míg a balett színpadi műfajjá vált, a néptánc nem lett az. A népi együtte-
seknek is első sorban az volt a feladatuk, hogy reprezentálják a magyar népművészetet, 
és nem az, hogy színpadi műfajjá fejlesszék a néptáncot. Sokáig egyáltalán nem volt 
elvárás, hogy a néptánc elbeszélő művészetté váljon.
Eredendően azonban a balett sem volt az. Jean-Georges Noverre 18. századi táncvirtu-
óznak azonban sikerült ezt elérnie. A francia tánc- és balettművész az akkori művészetek 
csúcsához, az operához zárkóztatta fel a balettet. Példája és céltudatossága mintaként 
szolgált Román Sándornak is.
– Nem volt más dolgom, mint olvasni a tánctörténetet. Ha a balettművészet ilyen erő-
sen óhajtott valamit, és az sikerült elérnie, akkor a néptáncnak is van esélye bekerülni a 
színpadi művészetek körébe, de végig kell járnunk a szükséges utat. Keményen dolgoz-
nunk kell ezért. Én a mai napig ezt teszem. Példaképem ebből a szempontból Leonyid 
Fjodorovics Mjaszin. Ő ugyanúgy épített az összeurópai folklórra, ahogyan mi is tesszük, 
emellett persze fontosnak tartotta a karakterek megjelenítését is. Ugyanezt a módszert, 
utat követem én is. Különleges lehetőségnek tartom, hogy egyik nemzetközi munkám 
során Mjaszin fiával van szerencsém együtt dolgozni.
Román Sándort ma is ugyanaz a lelkesedés és elszántság vezérli, mint a kezdetekkor. 
Folyamatosan új produkciókon, új ötleteken dolgozik. Legújabb előadásukat a Szenve-
délyem, Velencét 2014. január 31-én mutatták be a budapesti RaM Colosseumban. Az 
itáliai karneválok világát felidéző darabot az olasz rendezővel, Manfred Schweigkoflerrel 
állították színpadra. Nem ez volt az első koprodukciós előadásuk. Korábban a Steel című 
darabot is együtt készítették. A Szenvedélyem, Velencét a premier óta teltházzal játsszák, 
a koreográfus azonban már új előadáshoz gyűjt anyagot. Az idén 14 esztendős társulat 
előre tekint, és bár egyre nagyobb szabású nemzetközi fellépéseket tervez, mint mondja, 
mindig is magyar társulat szeretnének maradni, akiknek itt van a hazájuk, hiszen innen 
kapták a nagyszerű örökséget, amely előadásaik lényege.
– Tizennégy év után veheti át az ember a személyi igazolványát. A mi esetünkben a 14 év 
azt jelenti, hogy kvázi felnőtt korba értünk. Ma már az ExperiDance Production olyan már-
kanévvé vált, amelynek lehetősége van nemzetközi szinten megjelenni, tárgyalni. Per-
sze ennek a világnak megvan a sajátos szabályrendszere, amelyben mi még újoncként 
mozgunk. Célunk a jövőben olyan szövetségesek, olyan együttműködő partnerek meg-
találása, akik a felnőtté válásunkhoz pozitívan tudnak hozzájárulni, akik segíteni tudják 
bekerülésünket a nemzetközi körforgásba. Az ExperiDance márkanév pozitív üzenet a 
nemzetközi színpadok felé. A jövőben ennek az üzenetnek a rangját kell emelnünk. Ezzel 
párhuzamosan azt látom, hogy az ExperiDance sosem veszti el magyarságtudatát. Azért 
sem, mert kihívás magyarként helytállnia a világban. Ilyen eredményre mindenképpen 
nagyon büszke lennék.
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Román Sándor munkái
Színészként: Szörényi Levente: Kőműves Kelemen (Ambrus), Nagy-Novák: A lovagki-
rály (László táncos alteregója), Móricz Zsigmond: Úri muri (Kudora), Schwajda György: A 
rátóti legényanya (Béla szamár; Béla béka).
Rendezőként: Revans (2003), West Side Story (2009).
Koreográfusként: Nagy-Novák: A lovagkirály (1995), Novák Ferenc: A csodaszarvas 
(1996), Kodály Zoltán: Háry János (1996), Szörényi Levente: Kőműves Kelemen (1996), 
MacDermot: Hair (1997, 2010), Szörényi Levente: A kiátkozott (1997), William Shakes-
peare: A velencei kalmár (1997), Lehár Ferenc: Luxemburg grófja (1997), Carlo Goldoni: 
A chioggiai csetepaté (1997–1998), Romhányi József: Hamupipőke (1997), Loewe: My 
Fair Lady (1998), Schwajda György: A rátóti legényanya (1998), Kacsoh Pongrác: Já-
nos vitéz (1998), Bock: Hegedűs a háztetőn (1999), Offenbach: Hoffmann meséi (1999), 
Strauss: A cigánybáró (1999), Arisztophanész: Lüszisztráté (1999), Szirmai Albert: Mág-
nás Miska (1999, 2011), Szörényi Levente: István, a király (2000), Barta Lajos: Szerelem 
(2000), Szörényi Levente: Veled, Uram! (2000), Leigh: La Mancha lovagja (2000), Vörös-
marty Mihály: Csongor és Tünde (2000), Gorkij: Éjjeli menedékhely (2001), Ibsen: Peer 
Gynt (2002), Székely János: Caligula helytartója (2002), Czomba Imre: Revans (2003), 
Huszka Jenő: Mária főhadnagy (2004, 2006), Bernstein: West Side Story (2009).
További színházi munkái: A király nevében; Attila – Isten kardja; Balkáni gerle; Bartók; 
Boldogság 69:09; Elégia; Esszencia; Ezeregyév; A fából faragott királyfi; Fergeteges; For-
rás; Frank Sinatra – A hang; A kertész álma – A pokol színei; Klezmer táncszvit; Liliomfi; 
Magyar évszakok; Magyar koreográfusok estje; Manna; Muskétások, avagy kevés Du-
mas, sok tánc; Nagyapáék tánca; Nagyidai cigányok; Párduc; Passió; Pásztordal; A pokol 
színei; Radnóti – Álmok két felvonásban; Steel – A fém legendája; Szeget szeggel; Szent 
István – Egy ország születése; Szenvedélyem, Velence; Toldi; Turandot; Vad kelet/Tün-
dérvilág.
Filmjei: Könyörtelen idők (1992) (színész); Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten 
(1999) (koreográfus); Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (2001) (tánc); Sobri (2002) 
(színész); Szent Iván napja (2003) (koreográfus); A Szent Lőrinc folyó lazacai (2003) 
(koreográfus); Ólomidő (2005) (színész); Köszönet a szabadság hőseinek (2006) (koreo-
gráfus); Tűztánc 2008 (2008) (koreográfus).
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Bartók
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Szenvedélyem, Velence
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Ezeregyév
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Fergeteges
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Fergeteges
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Nagyidai cigányok
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Revans
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Nagyidai cigányok
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Fodor Csaba

Nagy Frigyes és a 
porosz udvari zenei élet

Az 1740-ben porosz trónra lépő, Hohenzollern-házbeli II. (Nagy) Frigyes 1712. január 24-
én született Berlinben. Nagyapja I. Frigyes, 1701-től 1713-ig az első porosz király, jelentős 
kultúraszervező volt, ő alapította a berlini tudományos és szépművészeti akadémiát és a 
hallei egyetemet, ugyanakkor uralkodóként komoly államadósságot hagyott hátra. A fiára, 
I. Frigyes Vilmosra (1713–1740) hárult az ország gazdasági rendbetételének feladata, 
amelynek vasszigorral eleget is tett, azonban a kultúra annyira távol állt tőle, hogy egész 
életében egyenruhában járt. I. Frigyes Vilmos a legkevésbé sem nézte jó szemmel az ifjú 
Frigyes herceg korai érdeklődését a művészetek és ekkor még legfőképp a francia nyelv 
és kultúra iránt, mivel ez egyáltalán nem illett bele az általa kijelölt szigorú, „poroszos” 
nevelésbe. Attól tartott, hogy fiából erős kezű és határozott vezető helyett piperkőc lesz, 
ami nem vetne jó fényt a porosz udvar hírnevére. Ezért apja mindvégig igyekezett a verbá-
lis és nem ritkán a testi fenyítés eszközeit is bevetve eltántorítani ettől az érdeklődésétől. 
Ám az ifjú Frigyes édesanyja, Zsófia királynő és idősebb nővére, Wilhelmina segítségével 
mégis képes volt hozzájutni a számára tiltott könyvekhez, így hamar elsajátította a francia 
nyelvet és öltözködési szokásokat. A fuvola mint hangszer iránti érdeklődése is ekkor 
mutatkozott először. Ez feltehetően szintén a francia világgal és egyben a zenéjével való 
ismerkedésből fakadt. Hétéves korában engedélyt kapott, hogy összhangzattan-generál-
basszust és csembaló tanulmányokat kezdjen, mestere a berlini katedrális orgonistája, 
Gottlieb Hayne volt. Ugyanebben az évben nagy diszkréció keretében fuvolaórákat is vett 
Jacques Duhan de Jandun házitanítótól. Duhan a későbbiekben is patronálta a herceget, 
s a király által megbízott feladata volt, hogy a fiú széleskörű ismeretekkel rendelkezzen 
az élet minden területén. Frigyes kottagyűjtő szenvedélyét is nagyban támogatta, amikor 
egy berlini bankártól több mint 3000 kötetet szerzett a hercegnek, amelyek a későbbi kot-
ta- és könyvtárának alapjául szolgáltak. Wilhelmina, aki szintén nagy tehetséget mutatott 
a zene iránt, gyakran csatlakozott az órákhoz és együtt muzsikált öccsével.
I. Frigyes Vilmos uralkodásának kezdetén, a király fényűző életmódjának és második 
felesége, Zsófia zene iránti hódolásának köszönhetően volt egy időszak, amikor az olasz 
opera virágzott Berlinben. Az udvarban a maestro di capella – azaz a zenei igazgató – 
címet Attilio Malachia Ariosti viselte. Ám az olasz opera népszerű korszaka rövidesen 
véget ért, mert a protestáns egyház támadni kezdte és az „ördög munkájának” nevezte a 
műfajt. Az ezzel a nézettel mélységesen egyetértő király hamar elbocsátotta az egész ze-
nekart. I. Frigyes Vilmos udvarában megszűnt a zenei élet, éppen azokban az években, 
amikor Frigyes a gyermekkorát élte.
1728-ban a király Drezdába tartott, és magával vitte fiát is. Az ifjú Frigyes itt hallotta 
Giovanni Alberto Ristoris Calandro című zenés komédiáját – több forrás tévesen utal 
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arra, hogy ekkor Johann Adolph Hasse Cleofide-ját hallotta, ám Hasse csak három év 
múlva, 1731-ben járt Drezdában –, amely olyannyira megtetszett neki, hogy egy későbbi 
levelében Ristoristól elkérte a kottát. Frigyes itt találkozhatott először az akkor a drezdai 
udvarnál szolgáló Johann Joachim Quantzcal, akivel később egész életét végig kísérő 
kapcsolatba került. Valamint egy, a nővérének Wilhelminának ugyanezen év januárjában 
címzett levelében további három zeneszerzőt emelt ki: Pierre-Gabriel Buffardint, Johann 
Georg Pisendelt és Silvius Leopold Weisst. Buffardin korának legnagyobb fuvolistája volt. 
J. S. Bach legnehezebb fuvolaszonátáit és lipcsei kantátáinak szólisztikus fuvolaszóla-
mait mind neki írta. Frigyesre közvetett hatást gyakorolhatott drezdai találkozásuk al-
kalmával. A herceg későbbi mestere, Quantz is volt a francia fuvolista tanítványa.
I. Frigyes Vilmos 1730 nyarán Charlottenburgból Rheinsbergbe utazott és Frigyest arra 
kényszerítette, hogy tartson vele. Ezen feldühödve és az attól való kétségbeesésében, 
hogy apja ellenszenve a zene és művészetek iránti érdeklődésével szemben továbbra 
sem enyhült – sőt egészen odáig fajult, hogy Frigyes számára minden ilyen irányú te-
vékenységet megtiltott –, az ekkor már 18 éves Frigyes 1730. augusztus 4-én Angliába 
próbált szökni két társával, Keith és Katte hadnagyokkal. A kísérlet kudarcba fulladt, a 
király Katte hadnagyot Frigyes szeme láttára lefejeztette.
Később a hercegnek hivatali munkába kellett állnia, ahol rádöbbent, hogy a zene és 
művészetek iránti vonzalmát magába kell fojtania. Így lassan rendeződött kettejük kap- 
csolata és egy éven belül a fiú visszanyerte apja bizalmát. 1733-ban feleségül vette a 
számára elrendelt Erzsébet Krisztina braunschweigi hercegnőt. Eközben irányította a 
hadsereget, teljesen belemélyedt az ország kormányzásának dolgaiba, felvéve egy már-
már kettős személyiséget. Az apja által elvárt politikus, szívós és határozott trónörökös 
Frigyes, valamint a poéta, filozófus, zeneszerző és muzsikus Frigyes pszichiátereket 
lenyűgöző módon férhetett meg egymás mellett. 1735-ben kinevezte Carl Heinrich Graunt 
udvari zenészének, és 1736-ra rheinsbergi rezidenciáján 17 fős zenekart szervezett, ahol 
a kor olyan nagy neveit alkalmazta, mint C. H. és Johann Gottlieb Graun, Franz és Jo-
hann Benda. Ebben az évben kezdett levelezésbe a kor híres írójával, Voltaire-rel, amely 
kapcsolat közel 50 évig tartott. 1740. május 31-én lépett trónra apja, I. Frigyes Vilmos ha-
lála után, immáron II. Frigyesként. Ezt követően alig két hónapon belül hozzálátott régóta 
dédelgetett álmának megvalósításához, a berlini opera felállításához. C. H. Graunt Ka-
pellmeisterré nevezte ki évi 2000 talléros fizetéssel, és Itáliába küldte, hogy énekeseket 
szerződtessen a porosz udvarhoz. Az épület tervezésével és építtetésével G. W. von 
Knobelsdorfot, az udvari építészt bízta meg. Voltaire-t és Algarottit pedig azzal a feladattal 
indította útjára, hogy színészeket és táncosokat szerződtessenek Párizsból. Ezen kívül 
kóristákat, gépészeket és jelmeztervezőket alkalmazott Itáliából. Szintén 1740-ben C. Ph. 
E. Bach csatlakozott az udvarhoz, mint első számú csembalista. Quantzot elengedték 
Drezdából, így még ebben az évben ő is Frigyes király szolgálatába állt, szintén nagyon 
tekintélyes, 2000 talléros – ez egy hangszeres zenésznél nem volt megszokott, Quantz 
Drezdában évi 250 tallért keresett – éves fizetésért. Ezt a gyakorlatot Frigyes később 
tovább folytatta, részben mert megtehette, részben nagyszerű patrónus jellemének 
köszönhetően, és így a korszak legnagyobb neveivel vette körül magát. 1754-re már kö-
zel 50 muzsikus – nem számolva az udvari intermezzók és az opera kórusának énekeseit 
– állt szolgálatában: 40 hangszeres zenész, 8 szóló énekes. C. H. Graun volt továbbra is 
a Kapellmeister és az operaszerző, valamint J. F. Agricola az udvari zeneszerző. A szóló 



57

űvészet

énekesek közül hárman voltak kasztráltak: Giovanni Carestini, Antonio Uberi (Porporino) 
és Paolo Bedeschi (Paulino). A prima donna Benedetta Molteni – később Agricola fele-
ségeként ismert – volt 1748-ig, amikor is Frigyes megnyerte magának Giovana Astruát. 
Astrua fizetése 6000 tallér volt, magasabb, mint a politikusok közül egy kabinetminisz-
teré. Emlékszünk rá, hogy a nagy Quantz is „csak” 2000 tallért keresett, sőt C. Ph. E. 
Bach, a gáláns stílus egyik vagy talán legnagyobb zeneszerzője, ugyanekkor 300 tallér 
fizettségre volt szerződve. 1742. december 7-én (10 hónappal a munkálatok befejezése 
előtt) a türelmetlen király parancsára megnyitotta kapuit a berlini opera. Láthatjuk, hogy 
Frigyes elszánt és költségekben határokat nem ismerő munkájának köszönhetően majd 
két és fél év alatt az elképzelésből premier született. Innentől kezdve a hétéves háborúig 
(1756) minden szezonban két Graun-opera és egy Hasse-bemutató jelentette az évadok 
műsorának gerincét, intermezzók, pásztorjátékok, serenaták és Schafferspielek mellett. 
A hangszeres zenének pedig a királyi magánlakosztályok különböző termei adtak otthont, 
ahol rendszerint Frigyes vagy Quantz volt a szólista, és a műsoron szinte mindig egy ál-
taluk komponált versenymű vagy szonáta, kamaramű hangzott el.
Sajnos ennek a zeneileg virágzó korszaknak a sikeres, ámde gyötrelmes hétéves háború 
vetett véget, mialatt Frigyes lelki alkata lassanként átalakult, és egyre inkább kezdett 
személyiségének részévé válni a gyermekkorában apja által ráerőszakolt karakter. A ze-
nekari élet is lassan stagnálást mutatott, 1756 márciusától 1764 decemberéig új operát 
nem mutattak be, s a háború végétől Frigyes haláláig csak a korábbi bemutatók felújításai 
maradtak műsoron. C. H. Graun 1759-ben meghalt, posztját Johann Friedrich Agricola 
vette át, ám de kapellmeisteri kinevezés nélkül. Agricola igyekezett az operát újra fel-
virágoztatni, ezért három saját szerzeményű darabot is színre vitt, ám ezek a király ellen-
szenvét váltották ki, mert Frigyes a művekben Graun utánzatát vélte felfedezni. 1774-ben 
elhunyt Agricola, és helyére a címtől vonakodó Carl Friedrich Christian Fasch került – a 
nagy Johann Friedrich Fasch fia – ám még mindig kapellmeisteri kinevezés nélkül. Fasch 
1776-ban távozott, és a következő tíz évben, Frigyes haláláig J. F. Reichardt került erre a 
posztra, elsőként Graun óta, aki kapellmeisteri címet nyert. Az udvar utolsóként érkezett 
muzsikusa egy új prima donna volt, aki 1771-ben csatlakozott az udvarhoz. Gertrud Elisa-
beth Marának sikerült az egyre merevebb királyt kissé megenyhíteni és eloszlatnia a 
német énekesekkel szembeni előítéleteit és fenntartásait.
A Frigyes udvarában létrejött zenei központ a gáláns zene termékeny bölcsője volt. A 
kifejezés némi magyarázatra szorul. A művészettörténeti korszakok hagyományos fel- 
osztásában a barokk és klasszicizmus között a rokokó található. A zenében azonban ez 
rendszerint kimarad és a barokk után rögtön a bécsi klasszicizmusról szoktunk beszélni. 
Pedig Németországban, Angliában, Itáliában és Franciaországban is jelen volt az átme-
neti stílus. A zenei rokokó három irányzatot foglalt magában: a Sturm und Drangot, az 
Empfindsamer stílt és a gáláns stílust. A német gáláns zene egyik jelentős központja, 
mind a kialakulásának ideje, mind az azt létrehozó zeneszerzők főbb működési területe 
alapján a porosz királyság, pontosabban Berlin volt. A gáláns szónak több nyelven több 
jelentése van, a zenében azt az új stílust nevezik így, amely a felvilágosult abszolutizmus-
sal együtt és annak hatására jelent meg. A kor társadalmi és politikai berendezkedése 
a francia mintát igyekezett követni. Amikor Európában elterjedtek a felvilágosodás esz-
méi, a politikában reformokat, modernizációt hajtottak végre az uralkodók. Mindez nem 
hagyta érintetlenül a művészetek világát sem, a központi hatalom nagyszerűségét hirdető 
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barokk korszak – beleértve a festészetet, építészetet, irodalmat, zenét – kezdte átadni a 
helyét az új áramlatnak, amelyet végső, kifejlett formájában klasszicizmusnak nevezünk. 
A barokk zene szoros keretek közé zárt, fenséges stílust képviselt. A gáláns stílus igye- 
kezett ennek az új társadalmi berendezkedésnek megfelelni és – akár a politikában és 
a gazdaságban – a zenében is egyfajta reformot jelentett. A gáláns stílus legnagyobb 
német képviselői Carl Philipp Emmanuel Bach, Johann Joachim Quantz és Carl Fried-
rich Abel voltak. Johann Mattheson német zeneszerző és elismert zenetudós az 1721-
ben megjelent Das forschende Orchestre című értekezésében beszél a gáláns stílusról. 
Legnagyobb elméleti munkájában, az 1739-ben Hamburgban kinyomtatott Der vollkom-
mene Capellmeister-ben így ír a gáláns zenéről: „a nagy művészetet rejtsük el, erőnek 
erejével is könnyű zenét kell írnunk, dallamokat, melyeket a világ egy kissé valahogy már 
ismerősnek érez. (...) Az effajta apró gáláns darabok a maguk természetességében sok-
szor többet érnek hatalmas koncerteknél és hivalkodó ouverture-öknél.”
Nagy Frigyes mellett a zenei élet szempontjából az udvar két kulcsfontosságú személye 
a már sokszor említett Carl Philipp Emmanuel Bach és Johann Joachim Quantz volt. Be-
fejezésül e három személy egymáshoz való viszonyáról és szerepéről szólok.
Nagy Frigyes patrónusi mivoltát és a korszak zenei fejlődésében betöltött szerepét már 
megismerhettük, azonban mindezek mellett zeneszerzői ambíciókat is érzett magában, 
amelyhez az udvar zeneszerzőinek tanácsát és iránymutatását kérte. 121 fuvolaszoná-
tát komponált saját maga számára, továbbá négy fuvolaversenyt, egy szimfóniát, egy 
„March” indulót, számos áriát és egy „Il Re pastore” címet viselő művet. Ám fő tevékeny-
sége mindig is a fuvolajáték volt. Quantz tanítványaként professzionális előadóvá képe-
zte magát, naponta négy órát gyakorolt, ami azért is nagy teljesítmény, mert királyként 
nem lehetett egyszerű napjainak majd negyedét kedvtelésével töltenie. II. Frigyes napir-
endjének elhagyhatatlan része volt a fuvola gyakorlás. Hogy a király még alszik, azt reg-
gelente abból tudták, hogy nem zengett fuvolaszótól a lakosztálya. A fennmaradt írásokon 
kívül leginkább a Quantz és saját maga által szerzett fuvolaszonáták és versenyművek 
árulkodnak erről, hiszen ezek olyan magas technikai felkészültséget igényelnek, hogy 
manapság is professzionális előadókat és magas hangszerjátékosi szintet kívánnak.
Quantz Drezdában találkozott először az akkor még 16 éves herceggel, és rendszeres 
fuvolaórákat adott neki, majd 1741-től végleg a szolgálatába állt és a berlini zenei élet 
egyik kulcsfigurájává vált. A király és Quantz között kölcsönös tisztelet állt fenn, az ud-
varban egyedül Quantz rendelkezett olyan privilégiumokkal, hogy kritikákkal és meg- 
jegyzésekkel illesse a király zenéjét és játékmódját. Frigyes nagyon tisztelte mesterét, és 
úgy viszonozta tudását, ahogyan csak módja volt rá: bőségesen megfizette minden szol-
gálatát. A tanításon és a királynak személyesen címzett darabokon kívül Quantz hang-
szereket is készített, amelyekért a király darabonként külön fizetett. Szintén az udvarban 
volt lehetősége megírni élete főművét, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu 
spielen címmel 1752-ben, amely – a Frigyesnek írt tisztelettől és udvariasságtól túlcsor-
duló ajánlást követően – a barokk fuvolajáték alapjaitól kezdve a gáláns zene helyes és 
stílushű előadásmódján át mindenre kiterjedő, részletes fuvolaiskola.
Carl Philipp Emanuel Bach szintén a korszak egyik meghatározó alakja. Az udvarhoz való 
szerződtetésekor a zenekar nem hivatalosan működött, ezért két évig (vagyis II. Frigyes 
trónra lépéséig) Bachot nem nevezték ki a ruppini és rheinsbergi zenekar zenészévé. 
Fizetése – mint már írtam – csembalistaként a legalacsonyabb volt a zenészek között, 
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ami apjában is ellenszenvet váltott ki. Emanuelt apja kétszer látogatta meg: 1741-ben és 
1747-ben. Johann Sebastian Bach második látogatásakor találkozott Nagy Frigyessel is, 
amelynek a nagyszerű Musikalisches Opfer című művét (BWV 1079) köszönhetjük. Bach 
egy Frigyes által adott témát dolgozott fel, képességeinek és a király felé mutatott tisz-
teletének és nagylelkűségének demonstrálására. Valószínűleg az E-dúr fuvolaszonátát is 
Frigyesnek írta, de arra nem volt lehetősége, hogy ténylegesen a királynak ajánlhassa ezt 
a gáláns stílusra hajazó művét.
II. Frigyes Carl Philipp műveit nagyon ritkán játszotta, általában Quantz fuvoladarabjait 
vagy saját szerzeményeit preferálta, ily módon nem volt képes felismerni az ifjú Bach 
nagyságát. Az utókor megítélése szerint Carl Philipp nagyobb és jelentősebb zeneszerző 
volt mint Quantz, ellenben nem volt hajlandó „eladni” zeneszerzői tehetségét. Az ifjabb 
Bach egyre elégedetlenebb volt az udvarban végzett munkájával és a rendelkezésére 
álló lehetőségekkel, közben többször pályázott más állásokat. A hétéves háború miatt 
Frigyes háttérbe szorította a zenét, ezért Carl Philipp tanítványokat vállalt az udvaron 
belül és kívül. Ezalatt volt ideje elméleti munkáival is foglalkozni, és 1753-ban megjelent 
Versuch über die wahre Art des Clavier zu spielen című művével alapozta meg a hírnevét 
billentyűs tanárként, amely Quantz fuvolaiskolájával és a három évvel később és néhány 
száz kilóméterrel távolabb megjelent Leopold Mozart hegedűiskolájával együtt a korszak 
három meghatározó előadói és zeneelméleti alkotásává vált.
1763-ban, a hétéves háború végén a király nem kívánta kárpótolni zenészeit az elmúlt 
évek alatt elszenvedett nélkülözésekért. Ez csak tetézte a Bach-fiú elégedetlenségét, 
és több állás sikertelen megpályázása után 1767-ben, amikor Telemann – Carl Philipp 
Emanuel keresztapja – meghalt, ő került a hamburgi templom zenei igazgató posztjára. II. 
Frigyes csak hosszas kérvények és kérelmek sora után hajlott első számú csembalistája 
elbocsátására. Az utóbbi években már nyílt ellenszenvet tápláltak egymás iránt, ám a 
király mindig is tisztelte és nagyrabecsülte Bach zenei tehetségét.
II. (Nagy) Frigyes politikai tevékenysége mellett olyan zenei központot hozott létre Berlin-
ben, amely az egész korszakra nagy hatást gyakorolt. A porosz állam fejlődése és fele-
melkedése egész Európát érintette. Frigyes 1740–1786 közötti uralkodása alatt az oszt- 
rák örökösödési háborúban megszerezte a Habsburgoktól az iparilag fontos Sziléziát, 
1772-ben pedig – Lengyelország első felosztásakor – országához csatolta Nyugat–Po-
roszországot. Poroszország európai nagyhatalommá lett, hatékony katonai és politikai 
rendszert alakítva ki. E munka mellett a számára legkedvesebb dolognak, a zenének 
szentelte ideje nagy részét, helyet kapva ezzel az európai zenetörténetben is.
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Laczkóné Pálfi Alojzia

Kiss Áron Magyar gyermekjáték–
gyűjteményének hatása a zenei nevelésre

A hazai óvodapedagógus- és tanítóképzésben a zenei nevelésre való felkészítés elenged-
hetetlen feltétele a jó pedagógussá, szakemberré válásnak. A kisgyermekek nevelésének 
fontos területe a zenei nevelés: az érdeklődés felkeltése, az érzékenység (zeneszere-
tet) kialakítása és a képességek fejlesztése. Ehhez nyújtanak segítséget a magyar népi 
gyermekdalok és mondókák a hozzájuk tartozó mozgásformákkal, valamint a komponált 
dalok, az európai dallamok és a népdalaink. A kodályi elveken nyugvó zenei neveléshez 
a kiadványok nyújtanak segítséget; az óvodában a pedagógust elsősorban Forrai Katalin 
Ének az óvodában című könyve, az általános iskolában pedig az ének-zene tankönyvek 
és más munkák. Szakmai körökben ismert a Magyar Népzene Tára első kötete, amely 
Gyermekjátékok címmel valóban tárháza a fellelhető bőséges zenei anyagnak. Itt kell 
megemlíteni Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjteményét, amely nyelvezetében a 19. 
századot varázsolja elénk és kitapinthatóan jelen van a Magyar Népzene Tára 1951-ben 
megjelent I. kötetében.

A népdalgyűjtés nem volt új keletű. A 19. század elején már akadtak próbálkozások a 
magyar nyelv és a magyar népzene megőrzésére. Ekkor írta Csokonai: „Hallgassátok 
figyelemmel a danoló falusi leányt és a puttonyost…”, nem sokkal később Kölcsey ha-
sonlóra figyelmeztetett: „a való poézis szikráit a köznépi dalokban kell nyomozni.” E 
téren ígéretes próbálkozások: Erdélyi János: Népdalok és mondák (1846–1848); Kriza 
János: Vadrózsák; Arany János népdalgyűjteménye (kántáló dallamok és gyermek réják. 
(Kodály fontosnak találta, és 1952-ben újra kiadta), de a legnagyobb formátumú az 1891-
ben megjelent, Kiss Áron által szerkesztett Magyar gyermekjáték-gyűjtemény.
Az 1845-ben Porcsalmán született Kiss Áron a sárospataki református kollégium diákja 
volt, teológiai, jogi és bölcseleti tanulmányokat folytatott, majd 1874-ben doktorált. A kül-
földi tanulmányútjain tapasztaltak hatására az akkori képzőkben az oktatás színvonalának 
emelését tűzte ki célul. E terve megvalósításán dolgozott Nagykőrösön, a Tanítóképzőben 
– előbb mint tanár, majd igazgató – és később a Budai Paedagogium élén. A kisgyerme-
kek nevelésében a gyermekjátékokra helyezte a hangsúlyt, de nem volt, vagy alig akadt 
hozzáférhető magyar zenei dalanyag, az idegenből átvett dallamok és sikertelenül ma-
gyarított szövegek terjedése pedig aggodalommal töltötte el. Ilyen körülmények hatására 
emelte fel szavát a magyar gyermekjátékok összegyűjtése és terjesztése érdekében az 
1883. évi Országos Tanítógyűlésen: „1. A játékoknak s az esetleg velök járó daloknak 
a magyar nemzeti nevelés szolgálatában kell állaniok, s ezért a játékokban a magyar 
jelleg megóvandó.  2. A gyermekek játékai s ezek dallamai a haza minden vidékén ösz-
szegyűjtendők.” A Magyar gyermekjáték-gyűjtemény előszavában részletesen beszámolt 
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arról, hogy a gyűjtésben 48 vármegyéből 214 tanító, tanár, munkatárs vett részt. A zenei 
anyagot Bartalus István és a fiatal Sztankó Béla rendezte sajtó alá, a gyűjtést Kiss Áron 
válogatta, szerkesztette, s jelentette meg 1891-ben.
„A megtartott anyag elrendezésénél (…) a gyermek fejlődését vettem alapul, azaz úgy so-
roztam az egyes játékokat egymás után, a mint azok játszásába a gyermek egymás után, 
vagy egymás mellett belenő” – olvasható az előszóban. A dalok java 6-8 hangterjedelmű, 
témájukat tekintve növényekről, állatokról szólnak, van közöttük naphívogató, kiszámo-
ló, ezeket követik a különféle táncos játékok, körjátékok, hidas játékok, lakodalmasok, 
valamint ünnepre szólók. A friss anyagok mellett más, korábbi összeállításból is átvett 
néhányat, a szövegeket gyakran a tájszólás szerint közölte. Sok dalnak csak a szövege 
maradt ránk – valószínűleg a gyűjtő nem értett a dallam lejegyzéséhez –, mégis e gyűjte-
ménynek köszönhető, hogy számos közkedvelt magyar népi gyermekjátékdal, mondóka 
vált mindannyiunk közkincsévé, és nem merült a feledés homályába. Ha beletekintünk 
Kiss Áron könyvébe, felfedezhetjük a jól ismert és ma is gyakran játszott gyermekdalok 
kottáit: Zsipp, zsupp, kender zsupp – Süss fel, nap – Csiga-biga told ki szarvadat – Kis 
kacsa fürdik – Cickom, cickom – Hajlik a meggyfa – Most jöttem Bécsből és még sorol-
hatnánk. A közkedvelt dalos játékokat, a számos variánst a lelőhelyet, olykor a gyűjtő 
nevét megadva közölte. A gyűjteményben akkor megfogalmazott játéktípusok és a hang-
készlettel kapcsolatos elvek a mai napig meghatározó jelentőséggel bírnak a mondóka 
és dalanyag kiválasztásában.
Ezek a gyermekdalok megihlették zeneszerzőinket is. Csak fel kell lapozni Kodály Zoltán 
egyneműkari kötetét vagy Bartók Béla Gyermekeknek I. füzetét. Az elemzések során 
lépten-nyomon felfedezhetjük a Kiss Áron-féle gyűjtemény anyagát; olykor a dallamot, 
máskor a szövegvariánsokat.

A feljegyzések szerint Kodály Zoltán még fiatal népdalgyűjtőként megismerte Kiss Áron 
kiadványát. Sok időt töltött a Gyűjtemény aprólékos tanulmányozásával, részben nép-
dalgyűjtő körútjai okán, részben a zenei neveléssel kapcsolatos elvek kialakítása és az 
óvodától az iskoláig történő bevezetése céljából. Ezt igazolják a tulajdonában lévő Kiss-
kötetbe írt feljegyzései is. Kodály sokat is tett azért, hogy a Gyűjteményben lévő dalokat, 
játékokat minél többen megismerjék. Visszatekintés című összegyűjtött írásai rendre ezt 
az elkötelezettséget tükrözik. Gyermekkarok című, 1929-ben megjelent írásában még a 
zenei neveléssel kapcsolatos elveit fogalmazta meg, az Énekes játékok című 1937-es 
írásában értékelte-elemezte Kiss Áron gyűjteményét. Más egyéb problémák mellett főleg 
a szövegekhez tartozó dallamokat hiányolta, mégis fontosnak tartotta, mert a szöveg, 
dallam, játék hármas egysége először kapott helyet a kiadványban, és mert minden da-
rabja „a magyar gyermek elveszett paradicsomának emlékét őrzi”. A gyermekjátékokkal 
„a néphagyomány zörget az óvó bezárt ajtaján. (…) Jobb jövőt jelent, ha bebocsátja”, 
ezért akarta mielőbb „közkinccsé tenni”. A Zene az óvodában című írásában pedig a Kiss-
féle kiadvány részletes bemutatása mellett a kisgyermekek zenei nevelésének célját és 
feladatait foglalta össze. Ne felejtsük el, hogy ez az előadás először 1940-ben hangzott 
el egy énekoktatással kapcsolatos ülésen. Az 1951-ben megjelent Magyar Népzene Tára 
gyermekjátékokat rögzítő I. kötetében – amelyhez az előszót Kodály írta –, a Kiss Áron 
által szerkesztett anyag nagy része is fellelhető.
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Kodály és Bartók az 1900-as évek elején kötött életre szóló barátságot. Mindkettőjüket 
ugyanaz az eszmeiség hatotta át; a magyar népi hagyományok megőrzését tartották 
fontosnak. Ezt a munkakapcsolatot Kodály tudatossága irányította. Bartók azt írta egy 
helyen a népdalról: „..kicsinyben ugyanolyan mesterműnek tekintem, mint a nagyobb for-
mák világában egy Bach-fúgát vagy Mozart-szonátát.” Egyik 1904-es keltezésű, húgához 
írott levelében pedig így fogalmazott: „Most új tervem van: a magyar népdalok legszebb-
jeit összegyűjteni, s a lehető legjobb zongorakísérettel mintegy műdal nívójára emelni…”
Bartók, a zongoraművész-zeneszerző, a kezdő zongoristákkal akarta megismertetni 
ezt a zenei világot, mert fontosnak tartotta a zenei nevelést a lelki és szellemi fejlődés 
szempontjából. Örömmel fogadta a Rozsnyai Kiadó felkérését könnyű darabok, tananyag 
komponálására. Összeállított hát egy pedagógiai célzatú gyűjteményt, amelynek minden 
darabja eredeti népi dallam. A mű teljes címe: Gyermekeknek – Apró darabok kezdő zon-
gorázóknak (oktávfogás nélkül) magyarországi gyermek- és népdalok felhasználásával. 
Ezekben a kis művekben a játékosság, a tempó (gyorsítás-lassítás) és a dinamika, a 
jobb- és balkézben váltva felbukkanó dallam a kifejező eszköz. Népi gondolkodásmód 
és hangulat tükröződik bennük vissza. A Gyermekeknek sorozat négy füzetéből az első 
készült a kisebbeknek 1908–09-ben. A 21 dallam mintegy fele (11) népdal és gyermekdal, 
10 pedig Kiss Áron gyűjteményéből való.1 1945-ben a sorozatot Amerikában átdolgozta.
Hogy mikor és hol találkozott Bartók Béla Kiss Áron gyűjteményével, erre vonatkozóan 
nem találtam feljegyzést, valószínűleg a Kodállyal való kapcsolata révén. Tudjuk, hogy 
Kodály jelentősnek tartotta ezt az anyagot. Bartók 1913-ban maga is értékelte a század-
fordulós kiadványokat. Kiss Áronról azt írta: „… egész irodalmunk máig egyetlen dallam-
gyűjteménye…”
Mint írtuk, a Gyermekeknek I. füzeteinek keletkezési ideje 1908–09. Kiss Áron pedig 
1908-ban halt meg. Milyen különös egyezés a két évszám között! Kiss Áron a 1900-as 
évek elején már visszavonultan élt, nem valószínű, hogy Bartókkal ismerték egymást.

Kiss Áron, Kodály Zoltán és Bartók Béla mindhárman pedagógiai céllal szóltak a gyerme-
kekhez. Feladatuknak tekintették a magyar népi dallamok összegyűjtését, megőrzését, 
és eljuttatását a gyermekekhez. Kiss Áron úttörő munkát végzett ebben, hatása szerte-
ágazó. A 20. század két kiváló zeneművésze átvette tőle a stafétabotot, s a gyűjtemény 
dallamait megőrizve, műveikben továbbörökítették. Az általuk összegyűjtött dallamokat 
énekeljük a bölcsődében, tanítjuk az óvodában, iskolában, ezeket adják elő az iskolai 
kórusok, ezeken érlelhetik tudásukat a kezdő zongoristák.2

Jegyzetek

1 2. Süss fel nap, Szent György nap (forrás: Kiss: 2.,3.); 3. Elvesztettem páromat (Kiss: 
186.) (a Szegény legény dallama); 4. Elvesztettem zsebkendőmet (Kiss: 174.); 5. Cickom, 
cickom (Kiss: 336.); 6. Hej, tulipán (Kiss: 220.); 8. Ej, görbénye (Kiss: 134.); 9. Fehér lili-
omszál (Kiss: 312.); 10. Az oláhok (Kiss: 175.); 11. Elvesztettem páromat (Kiss: 186.); 12. 
Lánc, lánc, este lánc (Kiss: 144–145.).
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2 Részlet a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán 2013. április 24-én, a 
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Konferencián „Kiss Áron Magyar gyermekjáték–gyűjte-
ményének hatása a 20. század zenei nevelésére” címmel elhangzott előadásból. Az írás 
teljes terjedelmében a Parlando c. folyóirat 2014. évi 1. számában, a www.parlando.hu 
honlapon olvasható.
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Kolozsi László

Szálkák – Marczi Mariann lemezéről

Még ha egy zongorista ragaszkodik is a kottában leírtakhoz, akkor is sokféle lehetősége 
van arra, hogy kifejezze, mit gondol az általa megszólaltatott műről, mit gondol másként, 
mint az előtte megszólaltatók: változtathat a tempón, változtathat a hangerőn, építhet 
zenei egységeket, lehet erőteljesebb vagy lágyabb, lehet érzelgős vagy szolid. Minden-
esetre munkálkodása során nem az vezeti, hogy az adott mű egyetlen lehetséges értel-
mezését adja. A legtöbb, amire törekedhet, hogy a mű lényegét szólaltassa meg, és azon 
túl feltárja a saját és a szerző érzelmi indítékait. Vagyis a hallgató szavakba nem fogható 
érzelmi megindultságát idézze elő.
A kortárs alkotások hallgatója – ha nem gyakorlott –, mivel nem ismeri és nem ismerheti 
az előadott művet, úgy érezheti egyrészt, hogy kiszolgáltatottabb az előadónak (hiszen 
tőle kap a műről először képet), másrészt gondolhatja azt is, hogy amit hall, az az eleven 
és evidens interpretáció (mert az előadó a szerzővel is kapcsolatban állhat).
Recenzens javaslattal áll elő: akik beszerezték Marczi Mariann Splinters (magyarán: Szál-
kák) című lemezét, fogadják meg az előadó tanácsát és a lemezt nyugodt körülmények kö-
zött, csöndes, zajoktól és hétköznapi körülményektől (a siettető gondoktól, a követelődző 
feladatoktól) lehetőségeik szerint nagy távolságra eső helyen hallgassák meg, egyedül, 
elmélyedve, belefeledkezve a zenékbe. Együtt maradva az élménnyel. Vagyis együtt ma-
radva a lemezzel az utolsó szerzemény befejeztével is – rövid időre. S érezni fogják, hogy 
nincs határvonal, nem választható el egymástól klasszikus és kortárs, egyetlen mű sem 
lett esetleges, ugyanakkor harcosan egyetlen-lehetséges sem. Marczi Mariann előadásá-
ban az (is) a fantasztikus, hogy érezni, a leginkább kortársnak nevezett műveknek is egy 
lehetséges olvasatát adja, nem kényszeríti rá a hallgatót a saját interpretációjára, sokkal 
fontosabb számára az, hogy mire indítja, mi felé vezeti, hova viszi el őt a mű, mik azok az 
értések, értesítések, amelyeket megosztani hivatott a kompozíció segítségével.
Ha azt nézzük, miként játszik, megállapítható, hogy igen erős a billentése, kimért, a han-
goknak jelentős hangsúlyt adó tempót vesz, s alaposan végiggondolta és megfontolta, 
hol húzzon határokat, melyik művet melyikkel érezzük rokonnak. Mindazt a munkát el-
végzi, ami egy zongorista mint interpretátor feladata, de ezen túl is megy, nevezetesen 
akkor, amikor a játszott művekre mint lélek-anyag hordozókra, mint meditációs objektu-
mokra tekint. Mint olyanokra, amelyeknek hallgatása a transzcendens felé is megindít. 
Hangsúlyozza is – a szépen szerkesztett booklet egyik szövegében –, hogy számára a 
transzcendens közvetítése mennyire lényeges, és az a hallgató, aki tanácsait megfogad-
va elmélyül ebben a lemezben, aki elhagyja és leteszi a hétköznap nyűgeit, mintha arról 
hallgatna példázatot, hogy a világ – sokszínűsége ellenére – mégiscsak egynemű. Már 
és amennyiben az Ég felől, a Távlatok felől nézzük.
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Ez a szinte csökönyösen sulykolt mondanivaló kihallható ebből a huszadik századi ma-
gyar szerzők műveit bemutató – Kodálytól Csapó Gyula szerzeményéig ívelő – anyagból: 
az interpretátor nem csak a zenében, az elmélyülésben is hisz. Abban, hogy mindaz, ami 
lenn van, a teremtett világban, nem csak gépek zaja, nem csak a szerelmes szózata, 
nem csak a parasztasszony sóhaja, de a zongora hangja is: felhallatszik. Felhallatszik az 
Égbe. Már csak ezért sem mindegy, hogy mit és hogyan közvetít.
A lemezen hallató darabok többsége, még az olyan zaklatottan zakatoló is, mint Ligeti 
Fém című szerzeménye, Marczi Mariann előadásában alkalmas arra, hogy elgondolkoz-
zunk dolgainkról, pontosabban arról, nem lenne olyképpen érdemes változtatni, hogy ezt, 
a felülről bennünket néző tekintetet belekalkuláljuk dolgainkba. Az égi bíró tekintetét.
A Kodály és Bartók művek az elmúlt század elejéről szólnak, a Csapó Gyula, a remek 
Jeney Zoltán, Ligeti és Kurtág művek a század végéről, tehát vannak köztük olyanok, 
amelyek a század nagy háborúi és katasztrófái előtt íródtak, és olyanok, amelyek utá-
na. A kor hatását nem is lehet e művekből kivonni. Kurtág György csöndesen búsongó, 
Ligeti nyitott, érdeklődő fanatikus. Kodály műve telve van életszeretettel, Lajtha Lászlóé 
szintúgy. A művek megállnak önmagukban, hallgathatók külön-külön is. Érezhető, majd 
mindegyiken, hogy Marczi Mariann foglalkozott a szerzeménnyel, a szerző szándékaival, 
a kifejezendő érzelmekkel, de ezen túl a lemeznek egységes hangulata és varázsa van. 
Mintha történetek lennének e darabokba kódolva, amelyek a megváltoztathatatlanságot 
– és a megválthatóságot – sugallják. A felelősség fontosságát. A szigorúság, a kemény 
hangok is ezt támasztják alá.
Egy kortárs művet nem csak lehet, de úgy is kell játszani, mint egy klasszikust. Még ha a 
futamok nem is olyan ismerősek, mint mondjuk a Holdfény szonáta eleje. Marczi Mariann 
mintha azt akarta volna közölni és közvetíteni, hogy ezekre a kevésbé ismert művekre – 
a kivétel talán Bartók kompozíciója – az, aki minden hangot meghall, és minden hangot 
egyformán értékel, legalább annyira figyel, mint az ezerszer elhangzottakra. Kíméletlenül 
őszinte előadás ez – amelybe az előadó saját állapotát is beleszőtte. A kis amerikai kiadó 
– nekünk, magyaroknak különösen – fontos tettet hajtott végre, amikor a magyar zene-
szerzőkre összpontosító lemezt kiadta. A cd-t azóta számos helyen méltatták, a legna-
gyobb zenekritikusok elismerését is elnyerte. Eredendően magyar zenék hallhatóak rajta 
– Lajtha és Bartók kompozíciói népzenei eredetűek –, elmélyedésre alkalmas művek. 
Csöndes órák zenéi. Akkor érdemes hallgatni, amikor egyedül tudunk maradni a hangok-
kal. Amikor feltűnőbbé válnak a kontúrok. A legnagyobb Hallgató kontúrjai.

(Marczi Mariann: Splinters. 20th Century Hungarian Works for Piano. Odradek Records, 
2013. ODRCD307. ISBN 0855317003073)


