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Búcsú Rózmann Ákostól
Budapesten született 1939. július 15-én. A
budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában Sugár Rezsőnél (zeneszerzés) és
Kárpáti Józsefnél (orgona) tanult. 1961 és
1966 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola növendéke zeneszerzés
és orgona szakon. Mestere Szervánszky Endre, illetve Pécsi Sebestyén volt. 1970-ben
ösztöndíjjal Stockholmba került, ahol Ingvar
Lidholm professzornál végzett posztgraduális
tanulmányokat. Ezt követően Svédországban
élt, és orgonaművészként, főképp pedig zeneszerzőként tevékenykedett. Zeneszerzői munkásságának középpontjába a nyolcvanas
évektől az elektroakusztikus kompozíciók
kerültek, ilyen jellegű művei rendszeresen
szólaltak meg a Svéd Rádióban és más nyugat-európai fórumokon, 1990 után Magyarországon is (szintén a Rádióban). Kapcsolatban
maradt a hazai zeneszerzőkkel is. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen mesterkurzust tartott elektroakusztikus zeneszerzésből. Stockholm díszpolgárává választotta. Életének 67. évében, 2005. augusztus 12-én hunyt el Svédországban.
(Muzsika, 2005. október 48. évfolyam, 10. szám)

Mayer Hella: Autó I.
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Ákos „nehéz ember" volt, minden szempontból.
A célt, amit maga elé tűzött, az volt, hogy jó és nagyon jelentős zeneszerző
legyen: elérte. Műveihez fogható zenét senki nem írt vagy ír s kétlem, hogy valaki
írni fog.
Világviszonylatban is az elektroakusztikus zene óriása volt!
Az elhívatottság tudatából fakadó, hihetetlenül elszánt, összpontosított akaraterő s
munkabírás jellemezte. Úgy tűnt nekünk, hogyha néha "kirugott a hámból", s néhány óráig, esetleg napig élvezte az életet, utána dupla munkával bűntette magát.
Mély hit jellemezte, amiről művei tanúskodnak, de az egyház képviselőivel
hadilábon állt. Mindig tökélyre törekedett. A saját meghatározása szerinti tökélyre.
Bölcsen s szemérmesen távozott. Alig egynéhányan tudtak hirtelen felfedezett
betegségéről. Már néhány hónapja érezte, hogy a sors, az Isten által kiszabott feladatot teljesítette, s azt kérdezte magától: „Most mit fogok tenni? Nem érdekel
semmi!" Operáció után nem volt hajlandó élethosszabbító kezeléseket igénybe
venni.
Néhányunktól elbúcsúzva, bennünket hátrahagyva, megnyugodva méltósággal
távozott.
Ungváry Tamás
zeneszerző

Rózman Ákos zeneszerző, született 1939-ben, Budapest, rövid betegség után
elhunyt. Legközelebbi hozzátartozója felesége Viveca Servatius.
Rózman Ákos a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémián orgona és zeneszerzői szakon kapott diplomát. 1971-ben ösztöndíjasként jött Stockholmba zeneszerzői tanulmányainak csiszolására.
Az elektroakusztikus (EA) zenével való megismerkedés nagy fordulatot jelentett, úgy életében, mint munkájában, melynek ez teljesen új irányt adott. Felhagyott a hagyományos zenei hangszerek használatával, mert úgy érezte, hogy a
hangszeres zenének nincs jövője. Hosszú évekig, mint a stockholmi Katolikus
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üveg, ha átlátszó is, sápadt Nap nem segít nekem, az eget tükrözi. A férfi világát
kukkolom, az olajos sminket kenem a falapra, mintha süteményt építenék. De
más. (A rózsaszín Trabant talán egy kicsivel könnyebben megragadható.) Az arányok homályosak, honnan tudhatnám melyik autó melyik (még csak az elméleti
részén vagyok túl a sofőrvizsgának). Kíváncsi vagyok, másképp nem ülnék kukker mögött. Jó lenne tudni, ki ül abban az autóban.
A festés olyan, mint az élet. Beszélek homályos, umbrában feloldódó enteriőrről figurák nélkül, és rájövök, hogy pont akkori lelki állapotomat ecsetelem. De
titkokat nem árulok el, még ha úgy tűnik is.
Vissza - a testembe.

Mayer Hella
Született 1976-ban Kolozsváron.
Tanulmányok:
1999Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest.
Mestere Szabados Árpád.
1998-1999 Stockholmi Gerlesborgsskolan harmadik éve
1996-1998 Stockholmi Gerlesborgsskolan
1996
Stockholmi Konstskolan
Egyéni kiállítások:
2003 Tátra Galéria, Szentendre.- Zsombori Erzsébettel és Rozsnyai Bélával
2002 Klorofil - Újlipótvárosi Galéria, Budapest
2002 Szófiai Magyar Intézet, Bulgária
Csoportos kiállítások:
2004 VI. Kis Magyar Performance és Nehéz Zenei Fesztivál, Szentendre
2003 Gátlástalan Tisztaság, Speciális Bizonytalanság - V. Kis Magyar
Performance és Nehéz Zenei Fesztivál, Szentendre
2003 Bartók 32 Galéria, Budapest
2003 Nedkovitch-ház, Plovdiv, Bulgária
2003 Ericsson Galéria, Budapest
2003 MINI - Cadre Rouge Galéria, Budapest
2002 Tiszta szívvel - Cadre Rouge Galéria, Budapest
1999 Galleri Oden, Stockholm
Ösztöndíjak:
1998, 1999, 2000 - a Konstens Vänner i Djursholm ösztöndíja
1999 - a Stockholmi Gerlesbogsskolan ösztöndíja

Mayer Hella színes munkái a Képtár mellékletben
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Alig kelt fel a nap – ha felkel egy koratéli stockholmi reggelen.
Gondoltam, a gombolyagot jobb kezemmel szorítom, aztán elpöccintem szellemképem a bőrömtől és néhány méterrel felette(m), felettébb ellazult állapotban
tárgyilagosabban tekintek lenti önmagamra. Nem kifejezetten azért, hogy felülkerekedve a koponyámban kóválygó gondolataimon tágabb perspektívában szemlélhessem, amit létrehoztam, hanem inkább azért, hogy ne áruljak el többet, mint
amennyit szeretnék.
Alkotásaimról beszélnék, és a képeim TITKOSAK. Bezárt ajtók, kis ikonok a
számítógép képernyőjén, amik mögött lehet, hogy egy másik világ van. De eszem
ágában sincs átadni a kulcsot (egér nincs). Viszont szívesen társalgok róluk kívülállóként vagy felülállóként.
Például a sütemények. Aki ismer, elmondhatja, hogy nagyon szeretem ezt az
édes anyagot. Kis színes szobrok: puhák, nyúlósak, ragacsosak az ”édes” különféle változataiban. Kisminkelt hölgyi nyalánkságok. A színes olajat kenni kicsi felületre - akkorára, mint egy süti -, ez egy másfajta cukrász mesterség: az íz illúzióját
teremti. Kenem a festéket vastagon, vékonyan, maszatolva, mázasan, talán nagyokat nyelve közben… Nem politizál az ember, széleskörű kozmopolita: dobos,
szavarin, baklava és éclaire ugyanúgy izgatják a szemem és az ízlelőbimbóimat.
Szeretem mindegyik náció művét, persze elvándorolok a művészekhez kóstolgatni. Fókuszálok, hány tortát ölel fel a látóköröm, mennyit tudok megenni, milyen
sorrendben, mennyire közelről szagolom őket. Tortát festeni intim állapot, a közelség centiméterekben mérhető.
Az autók. Ezek is művek. Férfi művei, férfi álmok. Ha az ablakon túl, a fa
mögött az esős és latyakos utcán állnak, talán közelebb állnak a valóságomhoz
egyébként. A kukkerem élesre próbálom állítani, közelebb kerülni hozzájuk. A
kicsi lencsén mégis még kisebbek, az ablakuk sötét, belátni lehetetlen – az ablak-
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Dóm orgonistája kereste kenyerét, ahol gyakori éjjeli felvételeinél az orgonát
használta hangforrásként. Rózmann gyakran komponált monumentális formákban. Jelentős művei, mint a Tizenkét Stáció és a Mise párhuzamosan nőttek ki,
hosszú időperiódusok alatt.
Kevés kivétellel a Jó és Rossz konfliktusából eredő feszültségek voltak kompozícióinak alaptémái, az állandó hatalmi harcok s azok relációinak gyors változása. Rózmann képzeletvilágában a véletlennek nem volt nagy játéktere s a legtriviálisabb hétköznapi események mögötti is hatalmas erőket, világosakat vagy sötéteket vélt látni.
A kulturális élet szociális részében nem vett részt, de nagy érdeklődéssel követte a zenei életet rádión. Következetesen nem látogatta saját koncertjeit sem,
ugyanakkor azonban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy kompozícióinak előadási
feltételi optimális szellemi atmoszférában történjenek. Így például lélektisztító
harangozást írt elő templomi koncertjei előtt.
Elődjei közül szülőföldje Bartókját tisztelte, de a legtöbbet emlegetett „Házi
Isten" Bach volt. Titkos szerelemként a szívéhez legközelebb Mozart állt.
Rózmann véleménye az volt hogy minden zeneszerzőnek a feladata, hogy új
földet szántson, új barázdába vessen a tradicionális modernizmus szellemében s
minden megállást és visszalépést destruktívnak ítélt meg. Úgy tartotta, hogy az
újromantikus, népszerű zenei stílus ördögi szemfényvesztő praktika, és gyakran
sajnálkozott kollegáin, akik e könnyű, „széles" utat választották.
Mi, fiatalok, privilegizáltnak éreztük magunkat, hogy majdnem naponta találkozhattunk egy megalkuvást nem ismerő idősebb generációs modernistával, ki a
tradicionális magnószalag technikát a végletekig uralta és használta. Mi csak
ámultunk a vágásnak, az olló és szalag használatának sebességén. Ákost ugyanakkor gyógyíthatatlanul érdekelte a legújabb technika is olyannyira, hogy képes
volt korán reggel telefonálni, hogy megígértesse egy új komputerprogram azonnali kipróbálását.
Rózman Ákos harminc éven keresztül - önfeláldozóan - csak a munkájáért élt.
Nem törekedett széleskörű elismerésre s nem is kapott elismerést, amíg élt. Ákos
számunkra mintakép volt, olyan mint, aki soha sem veszti el hitét a művészetben s
annak jövőbe mutató irányába való gyors előrehaladásában.
Mint igazi modernista nem komponált sem a publikumnak, sem a kritikusoknak. Úgy érezte, hogy küldetése, hivatása, hogy a műveivel a jövőnek szóljon.
Meg volt győződve arról, hogy kompozíciói létrehozásához szükséges misztikus
energiák direkt az Istentől származnak.
Ha az Isten a zenével szól hozzánk emberekhez: egyik érces hangja most elhallgatott.
Mats Lindström
Fordította: Ungváry Tamás
(Dagens Nyheter, 2005. augusztus 23.)
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Ács István

Rózman Ákos válaszlevele a szerkesztőnek:

Ács István: Fönix (photoshop, 3d studiomax)
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