
Klukon Edittel 
és Ránki Dezsővel
Ránki Dezső kétszeres Kossuth-díjas zongoraművész az 1980-as évek óta
koncertezik, szólókoncertjei mellett rendszeresen ad koncerteket feleségével,
Klukon Edit zongoraművésznővel is. Repertoárjuk magában foglalja a
négykezes-, illetve kétzongorás irodalom legnagyobb részét, többek között
Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Liszt, Debussy, Ravel,
Satie, Bartók és Messiaen alkotásait. A magyarországi hangversenyek mel-
lett a zenész-házaspár fellépett például Párizsban, Milánóban, München-
ben, Londonban, Barcelonában, Bécsben, New Yorkban, Tokióban és São
Paulóban. Közösen mutatták be 1986-ban Liszt Via crucis című művé-
nek négykezes-, 1990-ben pedig a Faust-szimfónia eddig publikálatlan
kétzongorás változatát. 2005-ben jelent meg közös lemezük Liszt és Satie
kompozícióival a BMC kiadónál. Dukay Barnabás kétzongorás műveit szá-
mos helyen adták elő, és lemezre is vették. Az utóbbi időszakban legkisebb
fiúkkal, Ránki Fülöp zongoristával együtt is hallhatjuk zongorajátékukat.

Klukon Edit: A környezetünket magunk teremtjük meg, és a mi ese-
tünkben ezt biztosan befolyásolja, hogy már kicsi korunk óta zené-
vel foglalkozunk: mindketten nyolc évesen kezdtünk zongorázni.
Ami itt látható, az a dolgok egymásra hatásából következik: har-
mincöt év együttélésének a gyümölcse. Ha végignézünk a kerten,
vagy megfigyeljük, hogy mit hova helyezünk el például egy sarok-
ban, milyen terítőt teszünk föl, milyen frizurát hordunk, vagy mi-
lyen ruhát viselünk, akkor érzékelhető az harmónia, mely az együtt
töltött éveknek köszönhető. A kert bennünket inspirál és mi is ha-
tással vagyunk a kertre azáltal, ahogyan élünk benne, neveljük és
gondozzuk a növényeket. Foglalkozásunkból adódóan sokat utaz-
tunk, és a római vagy japán kertek nagy hatással voltak ránk. Japán-
ban magánkertet ugyan nem láttunk, de például a kiotói mohakert-
ben kétszer is jártunk. Öntudatlanul is bekerült a vérkeringésünkbe
a látvány, színek, tükröződések, az időtlenséget sugárzó rend és béke.
Kertünk egy-egy szegletében talán megjelenik néhány emlékkép.

KE: Kurtág Györgynél kamarazenét tanultam, de tizenhat évesen
már közelebbi kapcsolatba kerültem vele, amikor húgommal, Beá-
val és Szokolay Balázzsal hármasban mi mutattuk be Játékok című
sorozatát, felváltva szólózva és négykezesezve. Legalább fél évig
készültünk intenzív munkával a koncertre Gyuri bácsival, és egy
45–50 perces válogatást játszottunk a Zeneakadémián, 1975 őszén.

HORÁNYI ANNA

Csodálatos környe zet-
ben élnek, Budapest
egyik legszebb, legel-
dugottabb részén. Mi-
ként inspirálja Önöket
ez a természetközelség?

Zenei pályafutásuk
kezdetén mindketten
két-két zongoratanár-
nőnél tanultak, aztán a
Zeneakadémián Ránki
Dezső Kadosa Pálhoz
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Nagyon izgultam, nem magam miatt, hanem azért, mert nagy volt
a felelősség, hogy úgy szólaljanak meg a művek, ahogy a zene-
szerző elképzelte azokat. Mint ahogy zongoratanáraimnak is, Gyuri
bácsinak is sokat köszönhetek. A legfontosabb, amit tőle tanultam,
hogy minden részlet fontos, csak teljes intenzitással szabad zenélni.
Addig nem nyugodott az órán, amíg nem sikerült közösen megva-
lósítanunk azt, amit elképzelt. Mint zeneszerző, formai, harmóniai
összefüggéseiben hallotta a darabot. Minden egyes hangért meg-
küzdve dolgoztunk.

Ránki Dezső: Ugyan nem voltam hivatalosan Kurtág-növendék, de
néhány alkalommal meghallgatott. Ezeket nem lehetett hagyomá-
nyos értelemben vett zongoraóráknak nevezni. Nem abból indult ki,
hogy a hangszerjátékban mi szükséges éppen az illető tanítvány fej-
lődéséhez, hanem csakis a zenemű érdekelte. Ami megszólalt, annak
minden pillanatából újabb ötleteket merítve léptek tovább; egyszerre
fedezte fel a növendékkel a művet. A próbálkozás, munka célja az
volt, hogy ott valamilyen módon megszólaljon az, amit ő kiváló ze-
nészként, zeneszerzőként elképzelt, meghallott a darabban. Kadosa
Pál volt a doyen a zongoratanárok között, évtizedekig a Zeneakadé-
mia zongoratanszakának vezetője. Amikor hozzá kerültünk, már
idős volt, a zongorázás fizikai részével nemigen foglalkoztunk nála,
inkább ízlésbeli, zenei dolgokra hívta fel a figyelmünket. Az őt kö-
rülvevő légkör, műveltségének a kisugárzása nagy hatást tett ránk.
A tényleges munkát Rados Ferenccel végeztem. Némileg hasonlóan
zajlott vele a művek felfedezése, mint Kurtággal, de Rados megkö-
zelítése gyakorlatiasabb volt. Önálló munkára nevelt minket, nyi-
tottságra, és arra, hogy félmunkával ne elégedjünk meg.

RD: Az megerőltető tanév volt. A Zeneakadémia második osztályá ba
vettek fel rögtön, de ezzel egy időben végeztem a gimnázium ne gye-
dik osztályát is — igaz, hogy magántanulóként. Bár a Zenegim ná-
zium nem volt nehéz, mégiscsak érettségiznem kellett, miközben a
Zeneakadémia első két osztályát is végeztem egyszerre. Ennek a tan-
évnek az elején — 1969 novemberében — mentem a nemzetközi
Schumann-versenyre. Első és utolsó verseny volt ez az életemben,
soha többé nem éreztem vágyat arra, hogy részt vegyek ilyenen. Sze-
rintem versenyzésre nem alkalmas a zene. Milyen kritériumok alap-
ján döntik el egy ennyire szubjektív közegben, hogy ki a jobb? Persze
bizonyos „színvonaltartományokat” el lehet egymástól választani, de
a végső döntés nagyon nehéz, hacsak nincs jelen egy egészen kivéte-
les tehetség, mint például Maurizio Pollini, vagy Mar tha Argerich, de
ez nagyon ritka. A legtöbb versenynél az emberek nagy része elége-
detlen a végkifejlettel, sokszor a hallgatók sem nagyon értik, miért
éppen ez lett az eredmény. Mindenesetre a zenei versenyek fellépési
lehetőségeket nyújthatnak a kezdő zenészeknek. Sok versenyen az
első díj mellé jár egy sor koncertfelkérés, ez tényleg fontos. Elárasz-

és Rados Ferenchez ke-
rült, Klukon Edit pedig
Jandó Jenő és Kurtág
György növendékeként
diplomázott. Milyen
ze nei irányt adtak a
mesterek?

Ránki Dezsőt fiatalon
érte az első legnagyobb
elismerés: 1969-ben
megnyerte a zwickaui
nemzetközi Schu-
mann-verseny első dí-
ját. Hogy élte meg ezt
az időszakot?
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tották viszont a világot a versenygyőz tesek, a legtöbbje pedig rövid
idő alatt eltűnik. A versenyszellem teljesen idegen a zenétől, nekem
valószínűleg azért sikerült jól éreznem magamat, mert mindenfajta
előzetes várakozás nélkül vettem részt, koncertfellépésnek fogtam fel.
Később volt szó arról, hogy a budapesti Liszt-versenyen is induljak,
de visszaléptem, mert úgy éreztem, hogy a versenylégkör távol áll
tőlem. Zsűritagságot is, bár többször felkértek, csak egyszer vállaltam
el, akkor pedig teljes mértékben igazolódtak a fenntartásaim. Sajnos
sokan a saját növendékeiket részesítik indokolatlan előnyben, nem
pontoznak reálisan, így az egésznek nincs értelme.

KE: A Zeneakadémián találkoztunk. Mindenekelőtt szerelem volt,
később kezdtünk el együtt is játszani. Én nyolc évvel fiatalabb va-
gyok, így hamarabb hallhattam Dedit zongorázni, mint ő engem.
A televízióban láttam őt először, Liszt h-moll szonátáját játszotta,
persze a koncertjeit is rendszeresen hallgattam. Személyesen akkor
találkoztunk először, amikor zeneakadémista lettem. A szerelmünk
és együttélésünk a zenében, ahogyan a kert is, párhuzamosan és
összefonódva fejlődött az életünk során. Először a nyolcvanas évek
elején koncerteztünk közösen, a Fészek Klubban Brahms négykezes
keringőivel. Néhány év szünet következett, majd ’85-ben Lukin
tanár úr felkérésére megtanultuk Liszt Mazeppáját; azóta több mint
négyszáz koncertet adtunk együtt.

RD: Létezik egy részletes jegyzék az összes fellépésről, benne persze
a közös koncertjeinkről is. Évtizedekig édesapám jegyzetelt, de nagyon
idős korában, 2005 körül én folytattam. A lista a 60-as évektől kezdve
két teljes könyvet töltött meg. Most már mindent számítógépre is fel-
vittünk, jelen pillanatban 2900-nál is több fellépést tartalmaz.

KE: Bartók-művekre gyakran kérnek fel, Dedit főleg a zongoraver-
senyekre, a harmadikat például már több mint százötvenszer ját-
szotta. Mint ahogy az oroszoktól elsősorban Csajkovszkijt és Rach -
manyinovot, a franciáktól Debussyt és Ravelt, úgy a magyaroktól
Bartókot és Lisztet szeretnének hallani.

RD: Kodály, akiről talán méltatlanul kevesebbszer esik szó, a 20.
századi magyar zenére meghatározó hatást gyakorolt, kompozíciói
mellett egyrészt a módszeres népdalgyűjtéssel — Bartók is az ő ha-
tására mélyedt el a népdalokban, a felfedezett zenei anyagot pedig
mindketten beépítették műveik dallam- és harmóniavilágába —,
másrészt korszakalkotó zenepedagógiai munkájával, mellyel egye-
dülálló és jól működő rendszert épített föl. Írásaiból is rengeteget ta-
nulhatunk, egyértelműen, érthetően szól a legfontosabb dolgokról.

KE: A Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskolába jártam, és a kórus-
ban sok Kodály-művet énekeltünk, nagyon jó élmény volt. Szeren-

Hogyan ismerkedtek
meg és mikor kezdtek
el együtt játszani?

Mennyire bízzák meg
Önöket kifejezetten az-
zal, hogy magyar ként
magyar zenét játssza-
nak?

Legnagyobb magyar
zeneszerzőink, példá-
ul Kodály, Bartók és
Liszt milyen helyet
foglalnak el tapaszta-
lataik alapján a kortárs
zenei világban?
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csénk volt, hogy a Kodály-módszer akkoriban élte virágkorát. Ko-
dályt nagy tisztelet övezte, ő volt a magyar zenei élet szellemi ve-
zetője évtizedekig. Mostanában lelkesen olvasom az írásait is. Úgy
érzem, hogy — csodálatos kórusait leszámítva — méltatlanul ke-
veset játsszák a műveit, pedig nemcsak teremtő pedagógus, zene-
tudós volt, hanem nagyszerű zeneszerző is. Szeretném elolvasni az
írásait, mert ő is, mint Liszt, irodalmi értékű műveket hagyott ránk.

RD: Liszt, bár a nyelvünket nem beszélte, mindig magyarnak tar-
totta magát, magyar útlevéllel utazott, gyermekei is magyar állam-
polgárok voltak, ezt pedig mindenkinek tiszteletben kell tartani.
Korai alkotói korszakában, amikor rengeteget koncertezett, sok vir-
tuóz darabot írt kénytelenségből, kifejezetten a közönség igényeit
kielégítendő. Leveleiben erről többször említést tesz, kihangsú-
lyozva, hogy ez a világ távol áll az igazi lelki alkatától. Ma ezeket
a népszerű, virtuóz műveket (amelyek közt szintén vannak nagy-
szerűek) vélik jellemzőnek Lisztre, és nem ismerik, nem fogadják be
a később írt darabjait, melyek az életmű sokkal fontosabb részét ké-
pezik, és sokszor gyökeresen elütnek nemcsak saját korai művei-
től, hanem minden más zenétől is.

KE: Liszt sok levelét olvastam, mindegyik csodálatos élmény. Még
nem volt negyven éves, amikor hátat fordított a világutazó, koncer-
tező életnek, hátralévő harmincöt évében soha többé nem zongorá-
zott pénzért, csak jótékony célra. Kora zenéjének a legnagyobb újítója
volt, sajnos sok csodálatos művét értetlenség, ellenkezés fogadta. Fur-
csa módon — bár nemrég volt a kétszázadik születésnapja — még
most sem nagyon értik, csak néhány művét adják elő rendszeresen,
máig nem foglalhatta el a zenetörténetben az őt megillető helyet.

KE: Alan Walker Liszt-életrajzának első kötetében olvastam róla.
A monográfia készültekor a napló még csak kéziratban létezett, a
Wagner család bayreuthi archívumában. A nyolcvanas években aztán,
ahogy pár éve megtudtuk, megjelent Németországban egy kétnyelvű,
francia-német kiadvány, ami a fakszimilét is tartalmazza. Ezt a köny-
vet egy ausztrál internetes antikváriumból sikerült beszereznünk.
Arra gondoltunk, milyen kár, hogy a kötetecske magyarul nem hoz-
záférhető. Hárs Ernő elkészítette felkérésünkre a fordítást a francia
eredetiből, majd megkerestük Borda Lajos antikvárius barátunkat,
igényes, szép könyvek kiadóját, hogy volna-e kedve megjelentetni.
Igent mondott, és a Liszt-bicentenáriumra megszületett a könyv a
Borda Antikvárium gondozásában. A Napló — lényegében egy bre-
viárium — jól megvilágítja Liszt lelkületét, amelyben sem agresszió,
se gőg, se nagyképűség nem volt, csak Isten- és emberszeretet.

RD: Eljátszani egy zeneművet, próbálkozni a megszólaltatásával
nem lehet vallási, vagy ideológiai kérdés, hanem csakis belső kény-

Nemrég került elő Liszt
tizenöt éves korában
írt naplója, amely meg-
lepően érett vallási és fi-
lozófiai fejtegetéseket
tartalmaz. 2011-ben je-
lent meg magyar for-
dításban, Klukon Edit
utószavával. Hogyan
találkozott a naplóval?

Bizonyos művek köz-
vetve vagy közvetlenül
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szer, hiszen ezek a remekművek olyan ellenállhatatlan hatást tesz-
nek ránk, hogy úgy érezzük, el kell játszanunk.

KE: Számomra a legjobb érzés templomban játszani, bár az akusz-
tika más, mint egy koncertteremben (gyakran túl visszhangos), de
gyermekkorom emlékeiből visszacseng bennem ilyenkor az orgo-
naszó, szobrok, festmények, vagy a szentmise. Igaz, hogy ezeknek
a remekműveknek az előadásához nem kell feltétlenül vallásosnak
lenni, csak hagyni, hogy magukkal ragadjanak és vezessenek ben-
nünket. Liszt és Messiaen, Haydn és Bach is közvetlen kapcsolatban
voltak a Teremtővel, ez átsugárzik a zenéjükön.

KE: A Mária-szobor története már korábban kezdődött. 2007-ben,
Bilbaóban a koncertterem felé haladva egy forgalmas tér közepén
magas posztamensen álló Krisztus-szobrot láttam meg, és felme-
rült bennem a kérdés, hogy otthon, Budapesten miért nincs ehhez
hasonló, központi helyen álló, szimbolikus kisugárzású műalkotás.
Hazajövetelünk után felhívtam Mátyássy László szobrászművészt,
és megkérdeztem, hogy elvállalná-e egy Mária-szobor megalkotá-
sát. Nagy örömömre megszületett a Mária a gyermek Jézussal című
bronz kisplasztika. Mária maga előtt tartja a kis Jézust, de nem ér
hozzá, kezeit csak óvó mozdulattal előtte tartja. 2011 júniusában jár-
tunk Bayreuthban Liszt sírkápolnájánál, és láttuk, hogy legutóbb
35 évvel ezelőtt helyeztek el Magyarországról emléktáblát benne.
Úgy gondoltuk, hogy jó lenne a bicentenárium alkalmából méltó
emléket állítanunk a zeneszerzőnek. Két óra alatt megszületett az a
döntés, hogy ne egy újabb emléktábla, hanem a Mária-szobor ke-
rüljön oda. Lisztnek nagyon fontos volt Szűz Mária, számos Ave
Mariát írt, és a leveleiben is sokszor említi őt. A müncheni magyar
konzulátus segítsége és a bayreuthi önkormányzat készséges hoz-
záállása lehetővé tette, hogy két és fél hónappal később, 2011. szep-
tember 14-én egy kis ünnepség keretében a sírkápolnába kerülhe-
tett egy, az otthonunkban lévővel megegyező kis Mária-szobor.
Amikor ősszel a zeneakadémisták odamentek ünnepelni Liszt két-
századik születésnapját, a szobrot már ott láthatták. Ennek a Mária-
szobornak hamarosan elkészül a harmadik változata is, civil kez-
deményezésre a Budai Vár déli cortina-falának pillérén állhat a
négy méter magas, bronzból készült Mária Anya gyermekével, így
megvalósulhat az eredeti gondolatom.

KE: Úgy érzem, olyan nyomorúságos lelkiállapotban vagyunk,
hogy meg kell próbálnunk most, a 21. században megteremteni, új-
jáalkotni szimbólumainkat, visszanyúlva a már kétezer éve velünk
élőkhöz. A szeretetéhségben, amelyben szenvedünk, azt várom
Mária Anyától, hogy harmóniát, békét sugároz majd mindenki szá-
mára. Nagyon hálás vagyok, hogy a szobor felállítását a Budavári
Önkormányzat lehetővé tette. A jogerős építési engedélyt decem-

valamiféle vallási él-
ményre is utalnak, és
itt nemcsak Lisztre
gondolhatunk, hanem
például Messiaenre is,
akitől Önök szintén
sokat játszanak. Meny-
nyire nehéz előadó-
művészként ezt a val-
lásos lelkületet átadni?

A Liszt-bicentenárium
során Bayreuthban jár-
tak és meglátogatták
Liszt sírkápolnáját,
ahol egy Mária-szobrot
állítottak a zeneszer-
zőnek „hálás magyar
honfitársai” nevében.

Miért érzi fontosnak,
hogy az Ön kezdemé-
nyezésére a Budai Vár
oldalán egy Mária-
szobor tekintsen ránk?
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berben megkaptuk, a pilléren az alapozási munkák befejeződtek,
most éppen a nagy szobor gipszmunkálatai folynak. Reményeink
szerint augusztusban már a bronzöntőhöz kerülhet, és októberben-
novemberben helyére kerülhet a Budavári Mária Anya szobor.

KE: Anna és Joachim csodálatos ölelése az Aranykapunál, Giotto
Scrovegni kápolnájának gyönyörű freskója… A hat év alatt, mióta a
Mária-szoborral foglalkozom, sokat olvastam róla. Dávid Katalin
művét, az Egy asszony, öltözete a Nap című kötetet, Erdélyi Zsuzsanna
archaikus népi imádságok gyűjteményét tartalmazó Hegyet hágék, lőtőt
lépék című könyvét. Miként nőtt fel, tanult, hogyan fogadta az angyali
üdvözletet, és hogyan kísérte mindvégig a Megváltót a születésétől
haláláig és a feltámadásig. Ahogy Ő élt közöttünk, csodálatos példa
mindannyiunknak. Szelídséget, alázatot, bátorságot és hitet egyaránt
tanulhatunk tőle. Egy évvel ezelőtt megkerestem Erdélyi Zsuzsannát
és Dávid Katát, elvittem hozzájuk a szobrot megmutatni, és elmond-
tam a tervemet. Örömmel fogadták, és mindketten írtak egy-egy cso-
dálatos tanulmányt róla. Ez a két írás, valamint Nagy Gábor Tamás
esszéje, nagyon sokat segített abban, hogy idáig eljuthassunk.

RD: Mozart idejében, de még jóval később is csak „a” zene volt,
mintegy 150 éve kezdett elválni a populáris zene az úgynevezett
„komoly” zenétől (bár nem értem, mitől komoly például egy Ros-
sini-opera?). Ahogy egyre bonyolultabbá, elvontabbá vált a klasszi-
kus zene, úgy különült el mindjobban a népszerűtől, „könnyű”-től.
Annak idején Richard Strauss, később Sztravinszkij is ér tetlenséget,
botrányt váltott ki legújabb műveivel. Hagyományos koncerteken
— eltekintve néhány modern-zenei fesztiváltól — manapság elvét -
ve lehet kortárs zenét hallani, akkor is általában keserű pirulaként
adagolva, két népszerűbb, régebbi darab közé beágyazva. Most már
majdnem reménytelenül eltávolodott egymástól a két műfaj, bár
történik néha valamilyen, többnyire kényszeredett és suta próbál-
kozás a különbségek áthidalására.

KE: Kevesen és keveset tanulnak, játszanak kortárs műveket, álta-
lában félnek a népszerűtlenségtől. A koncertrendezők — akiknek
fontos az üzlet — szintén félnek, hogy nem jön a közönség, ha meg-
látják az ilyenfajta műsort. Vannak ugyan kortárs-zenei fesztiválok,
vagy egy-egy művet becsempésznek a szokásos programokba, de
saj nos nem természetes része a koncertéletnek. Ördögi kör: nem is-
merik, mert nem játsszák, nem játsszák, mert nem ismerik. Dukay
Bar nabás — akivel tíz éve állunk kapcsolatban — műveit gyakran
műsorra tűzzük, több alkalommal külföldön is, Amerikában, Né-
metországban, Franciaországban játszottuk őket. Különösen a fran-
ciák fogadták lelkesedéssel. Dukay zenéje megteremti azt a belső
békét, amire nagy szükségünk van, ő méltó folytatója az előbb már
említett komponistáknak.

Milyen szerepet tölt be
az Önök életében Szűz
Mária?

Mi az oka annak, hogy
a klasszikus zenével
szemben a kortárs ze ne
sokszor meglehető sen
befogadhatatlan nak tű-
nik a nagyközönség
számára?
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RD: Régebben csak alkalmanként játszottunk kortárs zenét, Kurtág
Játékok című sorozatából például, vagy Ligeti és Berio kétzongorás
mű veiből, de a belső nyugalmunkra a legjobb hatást Dukay min-
den ki másétól különböző zenéje teszi.

RD: Nagyszerűnek érzem Cage darabját, az ötlet olyan, mint „Co -
lom bus tojása”. A mű zongorára készült, de, ha jól emlékszem, a
kottába van írva, hogy más időtartammal és más hangszeren is elő-
adható — a csend.

KE: Csodálatos, fontos mű, olyan, mint egy felkiáltó jel. Amikor „el-
hangzik” a 4 perc 33 másodperc, ha mást nem is, a saját vérkerin-
gésünket halljuk, de segít a belső csendünket megtalálni, amire az
egész világnak szüksége van, még ha nem is tud róla.

RD: A közös koncertek csak az egyik része a tevékenységünknek,
emellett külön-külön sok minden mást is játszunk, de egyébként a
duó-repertoár is rendkívül gazdag.

KE: A közös koncertek rendkívül fontosak a számunkra, úgy érzem,
ez megkülönböztet bennünket másoktól. Az igazi, koncertrált együtt -
játék nem lehet alkalomszerű, sok munka, idő kell az igazi eggyévá -
láshoz, együtt lélegzéshez, de mégis megtartva külön egyéniségünket.

RD: Erősen különbözik a négykezes játékmód attól, mint amikor
egyedül játszunk. Eleinte főleg egy zongorán, vagyis négykezes mű-
vekkel, később egyre több kétzongorás darabbal koncerteztünk. Du -
kay is két, sőt újabban három hangszerre írta a műveit, amiket műsor -
ra tűzünk.

KE: Más a négykezes játékmód, mint a kétzongorás, az előbbinél
sokszor fizikailag is nagyon nehéz az együttjátékot megoldani. Gye-
rekkoromban egyébként szerettem gyorsan zongorázni, tizenéve-
sen Copin-scherzokat, Mendelssohn-zongoraversenyt, Liszt-etűdö-
ket játszottam. Akkor a romantikus zene, és Kurtág darabjai voltak
a legkedvesebbek számomra. Bartókot nem sokat játszottam, Bach-
tól pedig kifejezetten féltem — úgy éreztem, nem érek föl hozzá —,
habár a tananyag, vizsgák része volt. Volt egy „Brahms-korszakom”
is, akkoriban ismerkedtünk meg Dedivel.

RD: Voltak, és persze vannak átfedések a zenei érdeklődésünkben,
de én talán nem tudok ennyire elhatárolni különböző korszakokat
magamban. Néhány szerzőhöz kezdettől fogva nagyon vonzódom,
és máig kitartok mellettük, ilyen Haydn, Schumann, Liszt, Debussy
és Bartók, de volt egy időszak, amikor elég sok Schubertet, majd
például Stravinskyt tanultam. Az utóbbi években Haydn, Bach,
Dukay, Liszt és a francia szerzők zenéjét szeretem a legjobban. De-

Mit gondolnak az
olyan alkotásokról,
mint például John Cage
4’33” című darabja?

Mennyire behatárolt
a repertoár azáltal,
hogy túlnyomórészt
kétzongorás és négy-
kezes darabok szere-
pelnek műsoraikban?
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bussyt, Ravelt együtt is mindig nagyon szívesen játsszuk, Messiaen
Visions de l’Amen című csodálatos műve két zongorára pedig kü-
lönlegesen szép és nehéz feladat.

KE: Valóban, amikor megnéztem a darab kottáját, azt hittem, kép-
telenség eljátszani. Rengeteg munkával — még többel, mint ameny-
nyi Bartók kétzongorás szonátájához kellett — aztán sikerült.

KE: Nem kihívás, hanem nagyon jó érzés újra és újra elővenni
ugyanazokat a műveket is, eddig rejtett dolgokat felfedezni ben-
nük. Ahogy a kertben, úgy itt sem lehet a munkát, időt megkerülni.
Az átélt, megtanult dolgok beépülnek az egészbe. Soha nem mond-
hatjuk, hogy készen van valami, csak azt, hogy egy újabb állomásra
értünk, előbbre jutottunk.

RD: Minden koncert más. Ha egy darabbal újra foglalkozni kez-
dünk pár hónap pihentetés után, rengeteg új dolgot fedezünk fel
benne. Más, számunkra eddig rejtett összefüggések, részletek de-
rülnek ki, és a közben eltelt idő tapasztalatai is beleépülnek.

KE: Ezek mind csodálatos remekművek. Talán nem is gyerekeknek
valók, mert ugyan fizikailag gyerek is el tudja játszani a hangokat,
de olyasmi is bennük van, amit felnőttként érzünk igazán át. Mint
például Móra Ferenc meséinél, melyek megrázó drámák. Bartók
művei közül nekem talán a Gyermekeknek négy füzete a legkedve-
sebb, ebben érzem legjobban a teljes, tökéletes, áttételmentes tisz-
taságot. Egyszer két este alatt eljátszottuk az egész sorozatot úgy,
hogy 2–3 darabonkét váltottuk egymást. Nehéz feladat így, közben
szüneteket tartva, mint egy színpadi párbeszédnél, de nagyon jó
érzés volt.

KE: Azt hiszem, a nőknek ajándék, hogy több különböző dologgal
foglalkozhatnak. Ez persze nehéz, sok energia kell az összes feladat
megoldásához. Szeretek főzni, és a gyerekeknek a reggelin kívül
uzsonnát is készítek, most már húsz éve, mióta iskolába járnak —
majdnem 10 év közöttük a korkülönbség. Sokat olvasunk, ifjú ko-
runkban nagy könyvtárat gyűjtöttünk össze, jó részét az előbb már
említett Borda Antikváriumban. Biztosan nem lehet mindent egy
élet alatt elolvasni, de jó együtt lenni a könyvekkel, és fontos, a gye-
rekeknek is, hogy le lehet emelni a polcról bármit (vagy majdnem
bármit), amire szükség van. Ugyan majdnem mindent meg lehet
találni az interneten egy-két kattintással, de sokszor csak a köny-
vek segítenek igazán.

RD: Súlyos terheket cipelve jöttünk haza mindig az antikváriu-
mokból. Akkor még olcsók is voltak a könyvek, és mindent elhoz-
tunk, amiről azt gondoltuk, hogy valaha érdekelhet majd bennün-

Mi számíthat még ki-
hívásnak egy olyan
zongoraművész szá-
mára, aki pályafutása
pár évtizede alatt elját -
szotta a zene-zongora -
irodalom nagy részét?

Koncertjeiken ismert,
gyermekeknek szánt
darabokat is előadtak,
gondolok itt például
Schumann Album
für die Jugendjére,
vagy Bartók Gyerme-
keknek című művére.
Mikor játszható iga-
zán egy darab?

Önök az elmúlt húsz
évben az egyik legtöb-
bet koncertező mű-
vészpáros. Hogyan
élik meg mindennap-
jaikat, miből merítik
az erőt?
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ket. Igyekeztünk minden lényegeset beszerezni a magyar és a vi-
lágirodalomból, de rengeteg természeti, történelmi, művészeti, és
persze sok zenei könyvet is vettünk.

KE: Sokat jelent számunkra emellett a kert. A rendszeres locsolás,
minden növényt igényeinek megfelelően ellátva, felér egy meditá-
cióval; egyáltalán, csodálatos lehetőség kint lenni a bezártság he-
lyett. Bár azért kerestünk ilyen lakhelyet, mert bérházban nem lehet
zongorán gyakorolni — különösen most, már három zongoristának
—, de nagy ajándék, hogy ilyen környezetben élhetünk. A rend-
szeres, mindennapi gyakorlásból ki-kimaradnak napok, különösen
most, a Mária-szoborral kapcsolatos ügyintézés miatt. Dedi teljes
mértékben mellettem áll, és támogat ebben a munkában.

KE: A Steinway megbízható, jó színvonalat képvisel. Sokszor a Bö-
sendorfernek is szép a hangja, de kevésbé kényelmes rajta játszani.
A Fazioli-zongorákat viszont nagyon szeretem, van benne egy bi-
zonyos fajta karcsúság, amit a többiben nem érzek már. A Steinway
gyártói is úgy alakították át a hangszert, hogy az óriási termekben,
a nagyzenekarok mellett is hallható legyen a hangja. Jó lenne in-
kább visszatérni a kisebb termekhez, a szertartás-jelleghez, ami ere-
detileg a zene szerepe volt, mert manapság a koncertélet inkább
üzlet és cirkusz. Igyekszünk ettől magunkat távol is tartani, ameny-
nyire csak lehet.

RD: Egy mostani hatalmas koncertteremben a legtöbb esetben hall-
juk, hogy mit játszanak a pódiumon, de hogy hogyan, sokszor csak
sejtjük. A részletek, nüanszok elvesznek. Én sem szeretem a mostani
koncertzongorákban azt, hogy küzdeni kell velük. Olyanná alakí-
tották őket, hogy a hangjuk valamennyire betöltse a nagy teret, de
emiatt nehezebb játszani rajtuk. A műveket annak idején nem ilyen
monstrumokra írták, hanem engedelmesebb, szelídebb, könnyen
és gyorsan reagáló, szép hangú zongorákra.

Visszatérve a zenéhez,
a zenélés öröméhez,
Önök melyiket gon-
dolják a legjobb zon-
gorának?
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