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Divertimento concertante
Tanulmányok Bartók Béláról és Járdányi Pálról

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti  
és Módszertani Kutatóintézetének 2016 őszén rendezett 
tudományos konferenciáját örökíti meg a Fundamenta 
profunda sorozat 7. köteteként. A szerkesztők (Fehér Anikó 
és Windhager Ákos) négy különböző terjedelmű és súlyú 
részre tagolva adták közre az anyagot: Zenetörténeti  
kutatások, Népzenekutatói elemzések, Bartók  
eszme történeti hatástörténetei és Emlékező esszék.  
Miként a szimpóziumoknál szokásos, a cím mindig jelentős 
„holdudvarral” jár, tehát az előadók nemritkán olyan témát 
választanak, amely kutatási területük halmazából a leg
nagyobb közös felületet adja a meghirdetett programéval. 
Ez is hozzájárul ahhoz, hogy változatos tematikájú olvasni
valóhoz jussunk. Szerencsés, ha a referátum „zárt egység”: 
teljesíti a címben vállaltakat, egyértelmű ismeretanyaggal 
gazdagítva az olvasót – ennek szép példája Szalay Olga 
munkája (Járdányi Pál népzenei rendszerei). A kötet  
kimagaslóan értékes fejezetének tartom Falusi Márton 
A bartóki modell a kortárs magyar lírában című írását, amely 
azon túl, hogy tágítja olvasóinak kulturális horizontját, arra 
készteti a lelkesedőt, hogy a jegyzetanyagban feltüntetett 
irodalomnak (legalábbis részben) utánajárjon. Külön öröm, 
hogy két referátum vállalta, hogy a zeneszerző Járdányi 
munkásságára koncentrál (Windhager Ákos: Járdányi Pál 
Vörösmarty portréi, és Járdányi Zsófia: A Hegedűiskolától 
a Concertinóig). A Népzenekutatói elemzések sorában 
kapott lehetőséget Juhász Zoltán, hogy Számítógépes 
népzeneelemzés Járdányi Pál dallamvonalelve alapján 
címmel betekintést adjon kutatásainak fő irányaiba.  
Még inkább saját munkásságáról számol be a hazánkban is 
tanult, életét Budapest és Róma között megosztó olasz 
zeneszerző, Alessio Elia, akinek angol nyelvű előadását a 
nehéz szakszöveg miatt jobb lett volna fordításban közölni. 
Érdemes lett volna a könyvhöz egységes, jól olvasható 
betűtípust választani, és nem lett volna felesleges egysége
síteni a jegyzetanyag típusát sem. Az is a tudományos 
kiadványnak kijáró elvárás, hogy az idézetekre az egyébként 
könnyen hozzáférhető, legautentikusabb forrás megjelölé
sével hivatkozzanak a szerzők.
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Muszorgszkijkötet jelent meg a Musica Scientia sorozat
ban: Bojti János a Hovanscsina című operát elemzi, 
rendkívül alaposan. A kilenc évig készült Hovanscsina 
– mint Muszorgszkij második történelmi tárgyú operája 
– kevesebb figyelmet kap. Ebben közrejátszik az, hogy csak 
néhány részletet hangszerelt meg a szerző, a többi szakaszt 
zongoraletétben készítette el. Az opera librettója nem 
irodalmi mű alapján készült, hanem Muszorgszkij írta meg 
saját koncepciója alapján. A két részből álló kötet kitér  
a Hovanscsina keletkezési körülményeire, a hangszerelés 
problematikájára, bemutatja és elemzi a darab szereplőit, 
a konfliktusokat, közben a cselekményt is megismerteti 
az olvasóval. Elgondolkodtató a Mozartoperák egyegy 
jelenete és a Hovanscsina közötti lehetséges párhuzamok 
bemutatása is. A második rész a zenei megoldásokat 
vizsgálja, így a mű dallamait, a struktúrát és a formát, 
alátámasztva a külön kötetként mellékelt példatár szemel
vényeivel. Különösen érdekes az a fejezet, amely az opera 
Bojti által fordított szövegkönyvét tartalmazza, Muszorgszkij 
színpadi leírásával és utasításaival.
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Bojti János: 
Muszorgszkij Hovanscsinája

Rózsavölgyi és Társa

Angol nyelvű konferenciakötetről ritkán számolunk be 
a Gramofonban, de magyar vonatkozásai miatt most mégis 
fontosnak érezzük ezt. A kecskeméti Neumann János 
Egyetem 2017 novemberében rendezte meg azt a nemzet
közi zenepedagógiai szimpóziumot, amelyet nemcsak 
Kodály Zoltánról, hanem a felvidéki Rózsahegyen született, 
később Izraelben élt neves zongoraművészről és pedagó
gusról, Leo Kestenbergről neveztek el (KodályKestenberg 
Conference). Az Európai Unió által is támogatott kiadvány 
szerzői elismert (vagy éppen feltörekvő pályakezdő) magyar, 
osztrák, német, brit, luxemburgi és izraeli zenepedagógusok, 
akik vizsgálják a zenei nevelés különböző funkcióit és 
szegmenseit – Kodály és Kestenberg történelmi örökségétől 
az új technológiáknak a zeneoktatásban való alkalmazható
ságáig. A kötetet a szerkesztők (köztük a magyar Buzás 
Zsuzsa) Ittzés Mihály emlékének szentelik, akinek utolsó 
tanulmánya itt olvasható. A társszerkesztők között van  
Friedhelm Brusniak, a németországi Kestenberg Tásaság és 
Damien Sagrillo, az International Society for Research and 
Promotion of Wind Music elnöke.
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