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Vacsorák, séták, koszorúk

Ism erős ism eretlen ek

j

Krúdyt ünnepük országszerte
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Yundi Li

Elég furcsa helyzet: három majd- hiánytalanul, de ezen a zenén raj
nem-ismeretlenes egyenlettel dol ta van Budapest pora, a Városli
gozott a hét végén a Fesztiválze get, a Király utca. Furcsán hunyo
nekar. Két fátylat föl tudok leb- rog a hetvenegy éves komponista,
benteni, a harmadik ismeretlen amikor azt mondja, hogy mintha
ről, a karmester Asher Fischről nem is ő írta volna a művet, ha
csak azt tudom, amit mindenki, nem diktálták volna neki. Mert ő
aki ott volt a koncerten: jó kezű, egyébként nem olyan merész,
rokonszenves, szakállas, göndör mint amilyennek látszik a zene
hajú férfiú, és nagyon szépen alapján.
Ritka jelenség, de ebben az
szóltak vezényletével a zenekar
esetben jól látja a szerző saját mű
vonós szólamai.
A zeneszerző André Hajdúval vét. Tényleg szeretik, tényleg
a koncert előtt sikerült beszélnem, örülnek neki, néha leülni látszik a
leginkább azért, hogy tudjam, darab, de ez is benne van, belefér,
egyáltalán mire kell odafigyelni a utána kétszer is kihívják a kompo
műben, amit játszani fognak. Tu nistát a pódium elé.
Másik ismeretlenünknek sem
lajdonképpen mindenre. A próba
után azt képzeltem, merészen és kellene igazán ismeretlennek len
keményen az idős mester mellé nie, hiszen a kínai zongorista,
nek szegezem a kérdést, hogyan Yundi Li nemzetközileg jegyzett
képzelte ezt, szép a zene, jólesik előadó, 2000-ben ő nyerte a varsói
hallgatni, de teljesen szétesik a da Chopin-versenyt, ami önmagá
rab, egyik percben egy vonósné ban is teljesítmény, tekintve, hogy
gyes játszik, a következőben a tizenöt éve nem adták akkor már
pergődob, hol balról érkezik egy ki az első díjat, ráadásul Yundi Li
effektus, hol jobbról - hát mi ez? a verseny történetének legfiata
Persze tudom, új irány a zenében, labb győztese. Hogy mégis
vége a hetvenes éveknek, amikor mennyire fiatal, az számomra
minél bonyolultabb konstrukció csak akkor derül ki, amikor az öl
kat kellett létrehozni, tekintet nél tözőben rám mosolyog: fogszabá
kül arra, hogy a hangzás maga lyozót visel. Hogy mennyire jó
zongorista, azt már a próba alap
mennyi örömöt okoz.
Balszerencse: az Égető gyermek ján meg lehet sejteni: egészséges,
korom (mert a hét rövid tételből ál erős, telt hang árad a zongorából,
ló darabnak a műsorfüzettel meg a keze gyors, pontos, a trilláiban
jelentekkel ellentétben ez a hiva tartás van, egyensúly. Van, akinek
talos, a szerző által adott magyar a koncerten sok ez a hang, túl
címe) 1976-ban készült, tökélete nagy pofonokat kap a zongora.
sen szembefordulva az akkori vi Nekem a Grieg-zongoraverseny
lágdivattal. És a szerkezet hiánya többé-kevésbé erről szól, minél
sem valami nagy megfigyelés, te jobban verik a hangszert, annál
kintve, hogy körülbelül ez volt a több az erő a két szélső tételben.
Nem olyan könnyű Yundi
komponista célja, nem akarta,
Livel beszélgetni, mert kedves,
szerény, mosolygós fiú, nem indul
be semmire a panaszáradat. Per
sze kínainak lenni nehéz a klasszi
André Hajdú azt
kus zenei piacon, de ma már az
mondja, ha ő beül
európaiaknak sem könnyű. Sokan
a koncertre, nem
vannak, a közönség meg fogy. Ne
saját művét hallja,
ki szerencséje van. Nyilván sze
hanem azt, amit
rencse dolga, hogy annyi versenyt
megnyert. Meg a tehetségé és az
a többiek.
idegeké. Na jó, az idegei jók, csak
annyira izgul, amennyi a koncent
hogy bármelyik lépés, amit a ze rációhoz kell, egyébként pedig ti
nében megtesz, az előzőek egye zenévesen szerinte még a keletiek
nes következménye, kényszerpá vannak előnyben, mert gyorsan,
lya legyen. Hogy mi tartja mégis fegyelmezetten tanulnak a gyere
egyben a darabot, azt André kek, előrébb tartanak, csak később
Hajdú sem tudja - de valami ösz- egyenlítődik ki a különbség. Ő
szetartja. Talán a történet, a gye maga is késői kezdő, csak hétéve
rekkor, a főhős, vagyis a szerző, sen kezdett el zongorázni, igaz,
de ez ebből a szempontból nem előtte tangóharmonikázott (azzal
programzene, inkább olyasmit is nyert versenyt), de azért az
kell benne megsejteni, mint szere mégis másik hangszer. Arra a kér
lem, unalom vagy a meg nem álló, désre, hogy fölismeri-e valaki, ha
de teljes jelen, amelyben sem csak hallja, de nem látja őt, hogy
múlt, sem jövő nincsen, csak a pil ázsiai ember zongorázik, vissza
lanat. Hogy ezt megérti-e a kö kérdez: fontos ez? Nem fontos, de
zönség, vagy csak annyit érez, érdekel. Szerinte hallani a különb
amennyit elsőre én, vagyis hogy séget, hogy kicsit más a megköze
milyen szép ez a kis zene a fütyül lítés. Ilyen ma a világ, keverednek
hető dallamokkal, azt nem mer a kultúrák az öltözködésben, lakném eldönteni, de talán nem is berendezésben, konyhaművé
kell. André Hajdú azt mondja, ha szetben - miért pont a zene lenne
ő beül a koncertre, nem saját mű kivétel? Ő maga is a második es
vét hallja, hanem azt, amit a többi tén két ráadást adott, először egy
ek. És annak alapján tudja, hogy kínai darabot Napraforgó cím
megértik. Nagyon sokszor ő sem mel, utána Liszttől a Rigolettohallotta a darabot, egy karmester parafrázist. Nem kérdés, hogy
Izraelben elvezényelte nyolcszor, tud-e zongorázni. Nagyon tud.
Nyilván egy ilyen gyerekre
egy másik egyszer, és készült be
lőle rádiófelvétel is. De sok-sok várnak a fővárosok, a nagy kon
éve nem játszotta senki, hiszen certtermek, de ő egyelőre csak
nehéz egy zenekari darabnak negyven-ötven koncertet vállal
megkapaszkodnia a repertoáron. évente. Egyébként megy vissza
Most szinte váratlan a két újabb Hannoverbe tanulni. Hiszen
előadás Budapesten. Miért pont annyi mindent nem tud még. Per
ezt? Mert amikor Asher Fischt sze nagy már a repertoárja, de hol
meghívta a zenekar, kérték, hogy van ő még attól, hogy kész le
vezényeljen izraeli vagy magyar gyen?
Tényleg, hol? Azt mondja,
szerzőtől, és Fischnek eszébe ju
tott, hogy van egy magyar-izraeli nemcsak arról van szó, hogy még
megoldás is. A darabot már fiatal. Hanem hogy egész életében
Hajdú választotta, mert úgy érzi, tanulni akar.
FÁY MIKLÓS
nemcsak önmagát fejezi ki vele

Százhuszonöt éve született Krúdy Gyula, s
ebből az alkalomból már október elején kiállí
tás nyílt szülővárosában, Nyíregyházán, a
városi galériában munkáinak képzőművé
szeti feldolgozásaiból. A Váci Mihály Műve
lődési Központban pedig filmvetítések, elő
adások szólnak az íróról. De nemcsak Nyír
egyházán emlékeznek meg róla.
Füreden, a régi szívhalászatok helyszínén
a helyi panteonban koszorúznak Krúdy em
léktáblájánál 17-én öt órakor, utána a Krúdydalárda tart emlékműsort.
Siófokon az íróról elnevezett szakközépis
kolában ma megkezdik a Krúdy-napokat, or
szágos prózamondó versenyt, kiállítást és ve
télkedőt tartanak, megkoszorúzzák a Krúdyemléktáblát a Mártírok utca 5.-ben.
Várpalotán, a Radics nagymama és a Palo
tai álmok városában október 20-án, a könyv
tárban mutatják be a Praznovszky Mihály szer
kesztette Krúdy Kiskönyvtár újabb darabját.
Veszprémben, a Tapó fogadóban 18-án es
te hétkor szüreti, boros Szindbád-vacsorát
rendeznek, irodalmi fogásokkal is. A Laczkó
Dezső Múzeumban pedig 21-én, 16 órakor
Ács Anna beszél az író bakonyi tájélményei
ről, színpadi előadással is fűszerezve.
A szlovákiai Szécsénykovácsiban a déd-

szülők sírját koszorúzzák meg október 26-án, léktáblát helyeznek el. Itt hirdetnek ered
s emlékülést, színpadi műsort rendeznek a ményt a korábban megkezdett Krúdy-játékPalóc Társaságban, valamint emléktáblát ban, majd felavatják a Szentlélek térről a Kéhli
avatnak és Zórád Ernő Krúdy-képeiből nyit vendéglőhöz áthelyezett Krúdy-szobrot. Este
7-kor a társaskörben Aranyfényű vizitkártya
nak kiállítást.
Nyíregyházán is lesz országos prózamon címmel irodalmi est lesz többek közt Ráckevei
dó verseny 17-én, a Váci Mihály Művelődési Annával, Jolsvai Andrással, Máté Gáborral, Sza
Központban. Majd A nyíri pajkos címmel kácsi Sándorral. Utána vacsora Kéhlinél. Szobá
kezdődik többnapos vándorgyű
nyi kis kiállítás is nyílik a társas
körben Krúdyt idéző tárgyakból.
lés a városházán. Itt mutatják be
A belvárosban, a Petőfi Irodalmi
Katona Béla tanulmánykötetét, Az
Múzeumban januárig ívelnek a
élő Krúdyt. Este a Móricz Zsigprogramok. Október 19-én 11-kor
mond Színházban a Szindbád ke
rül színre. Másnap délután 2-kor a
sétát rendeznek a Budapesti
Krúdy-kalauz című könyv nyo
szülőháznál, a Szent István utca
mán. November 5-én e kötettel
10.-ben koszorúznak. Utána kiál
együtt bemutatják az évfordulóra
lítás nyílik a Jósa András Múze
megjelent munkákat: Fráter Zoltán
umban Krúdy és kora címmel,
Krúdy-életrajzát, a Tóbiás Áron-féle
majd Varga Imre Krúdy-emlékműKrúdy Gyula
Krúdy világa új kiadását s
vét avatják fel a Bessenyei téren.
Kelecsényi László Krúdy Gyula kéz
Október 20-án a Vikár Sándor Ze
neiskola tanárai adnak tisztelgő koncertet. Az jegyei című könyvét. Fráter Szerelmi levelező
író születésnapján, 21-én a város képviselő jét november 17-én adják elő. November 27-én
testülete ünnepi ülést tart, s a művelődési tudományos emlékülés, majd december 3-án
központban irodalmi esttel és Krúdy-portré- pedagógiai kollokvium és vitaest lesz Krúdy
kiállítással emlékezik. A nyíregyházi főisko taníthatóságáról. Ez utóbbihoz kapcsolódik ja
lán ugyanezen a napon kezdődik kétnapos nuár 23-án egy rendhagyó irodalomóra gim
nazistáknak. Januárban beszélgetést tartanak
tudományos ülésszak.
Budapest is kiveszi részét az ünneplésből. Krúdy és a színház kapcsolatáról: már csak ab
Óbudán a könyvtár október 20-án ünnepélye ból az alkalomból is, hogy a Vígszínház műso
sen felveszi az író nevét, s ez alkalomból em rára tűzi a Szindbádot.
HIRDETÉS

A Lexus IS2 0 0 eredeti egyén iség: határozott, de n em

Látogasson el a Lexus-márkakeresfcedésbe, vagy keresse fel stan-

e rőszak os Ha kell sp o r to s, din am iku s, m áskor nyugodt,

dunlcat 200}. október 15-19. között a Budapesti Autószalonon,

fe n ső b b sé g es. Egy b iztos: s o s e m hagy kételyt m aga után.

ahol többek között megismerheti egyedi 15200 ajánlatunkat!

155 tóerős. hathengeres motorja term észetesen a h átsó

• Ajándék teiigu mi-garnitura acél keréktárcsákkal

kerekeket hajtja, a váltó ped ig hatfokozatú kézi, vagy tan u

• E lső ű lésfú tés

lékony autom ata. V onalvezetése lendületes, m égis elegáns.

• 1 év d íjm en tes CASCO + széria riasztób erendezés

M indehhez tök életes kid olgozottság é s nagyvonalú fel

Ajánlatunk is z o o é s 1S200 SportCross m odellekre érvényes,

sze r eltsé g járul, am i m ostan tól már a z ö ta jtó s tS2 0 0

október i-jétől a k észlet erejéig.

SportCross változatban is élvezhető.
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