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A legutóbbi kerek évforduló óta Angi István munkabírása szemmel 
láthatóan nem lankadt, hiszen az elmúlt öt évben több fontos magyar
és román nyelvû könyvet is közreadott, és még ma is tanít a Gheorghe
Dima Zenekadémián. Éppen a magiszteri képzõsöknek tartott zenere-
torikai elõadást a hasonlatok és a metaforák különbözõségérõl, ami-
kor, eredeti szándékom szerint, egy adag elõre megfontolt kérdéssel
jegyzetfüzetemben felkerestem. Hallgatói hosszabb-rövidebb búcsúzko-
dás után magunkra hagytak. Újra ott ülhettem vele szemben, jó pár
esztendõ múltán, a kiürült terem emlékezésre és emlékeztetésre kész-
tetõ csendjében. 
Neki is fogtam volna a kérdések alapján a beszélgetésnek. Terveim
azonban, miként rövidesen kiderül, füstbe mentek. Faggatni szerettem
volna Angi Istvánt – a romániai modern zeneesztétika megteremtõjét,
a zenetudóst, az erdélyi zenei élet meghatározó személyiségét, a ma is
aktív zeneakadémiai tanárt – zenei jelenünkrõl. Mert az interjút meg-
elõzõen abban állapodtunk meg, hogy nem a múltról, hanem a jelen-
rõl fogunk beszélgetni. 
Mint ahogyan már megszokhattuk tõle, a jeles alkalmakra saját kiad-
ványokkal készül. Ezúttal, nyolcvanöt évesen, önmaga meglepetésére,
hogy József Attilát parafrazeáljam, „csecse-becsének” szánta újabb kö-
tetét. Ezért nem okozott akkora meglepetést, amikor találkozásunkkor
egy friss kötetet húzott elõ a táskájából. És mint kiderült, egy másik a
nyomdában van. 

– Íme, az elsõ példány, ma kaptam kézhez. Fogjad, a tiéd. A kötet román
nyelven jelent meg. Címe – Divertismente. Eseuri (Media Musica, 2018) –
kifejezetten zenei, az egybefoglalt esszék tematikai sokféleségére, a kuta-
tott esztétikai értékek gazdagságára világít rá. Ám a divertisment szó elsõ
egyetemes jelentéskörébõl kiindulva – felüdít, vidít, pihentet, szórakoztat,
újraalkot – a kötet címét hirtelenében így fordítanám: Pihentetõ gondolko-
dás a zenérõl. Tanulmányok.

– Bárhol ütjük fel, kottapéldákat, irodalmi idézeteket, képzõmûvésze-
ti reprodukciókat láthatunk. Úgy tûnik, hogy a mûelemzés van a közép-
pontban.

– A kötetben szereplõ tizenkét tanulmány java része mûelemzés. Ezt
azért tartom fontosnak, mert a zenei közírás gyakran mellõzi az analitikus
megközelítést az aktualitások javára, megelégszenek a bemutatás újdonsá-72
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gával. Bevallom, hogy egy nyolc-tíz oldalas elemzõ szöveg megírása szá-
momra három-négy hónapot vesz igénybe.

– Ahogyan már megszokhattuk, tanulmányaidban kiemelten foglalko-
zol a mai zene kérdéseivel. Miért ilyen fontos számodra a kortárs zene
szorgalmazása?

– Az ember megszületik bizonyos igényekkel, és azt hiszi, hogy azok-
kal is marad. Horribile dictu. Aztán kiderül, hogy jól hitte. Én világéletem-
ben a nonkonformizmust, a váratlant kerestem, s ezt az avantgárd zené-
ben találtam meg. Persze avantgárdon is jó néhányféle zenét értünk, kezd-
ve a posztmoderntõl a neoavantgárdig és vissza. Nem azt mondom, hogy
egy zene ne legyen a hallgatók kedvére, persze, hogy legyen. De nem árt,
ha a hallgatókat idõnként egy kicsit fel is rázza. Erre szükség van. Jean-
Paul Sartre mondotta, sohasem okozott esztétikai élményt számára az a
mûalkotás, amelynek üzenete azzal szolgált, ami elõre várható volt. Õ en-
nél töbre tartott igényt.

Mondanál erre egy példát?
– A kötetben négy Cornel Þãranu-mûvet is elemzek, amelyeket a fran-

cia szaxofonmûvész, Daniel Kientzy játszott lemezre (Kientzy joue
Þãranu). Az egyik címe így hangzik: Semper idem (2015), vagyis mindig
ugyanaz, s egyben mindig új. A szerzõ a zenei gondolatok folyamatát át-
tört szerkesztéssel szakítja meg – a vertikális harmónia belevág a dallam
vízszintes folyamjába –, ami egy nagyon régi technika, de itt a zenekari
közbelépések az ostorcsapások metaforikus többletjelentését hordozzák.
Ez a felrázni akarás igen jellemzõ a Þãranu kompozíciókra.

– Nem oly régen, 2014-ben külön kötetet szenteltél a mester zenéjének,
Cornel Þãranu. Mozaikszerû vallomások, tanulmányok és esszék (Mãrtu-
risiri mozaicate, studii ºi eseuri) címmel.

– Igen. Minden oldalról megpróbáltam rávilágítani az életmûre. Akkor
nyolcvanéves volt, és ha minden jól alakul, jövõre lesz 85. Ezért motosz-
kál bennem a gondolat, hogy ki kellene egészíteni ezt az öt évet és megje-
lentetni újra, kibõvítve a tartalmát, ha lesz hozzá lelki és fizikai erõm.

– De kanyarodjunk vissza a korábbi kérdésre. Említetted, hogy fontos 
a befogadás öröme is.

– Persze. Felfedezhetjük ezekben a modern mûvekben azt az örömet is,
amely az ismerõs zenei elemekkel való újratalálkozásokból fakad. Ilyen a
már említett Þãranu-mûben a hora lungã (hosszú ének) népi hangvétel-
ének jelenléte vagy Viorel Munteanu iaºi-i zeneszerzõ gyönyörû éneklõ
dallamvilága, amely a doinára vezethetõ vissza. A doinát egy különleges
recitativó, pontosabban valahol recitativó és dallam között helyezkedik
el, amire az arioso kifejezést szokták használni. Csakhogy míg utóbbi ki-
énekelt, elõbbi jóval bensõségesebb vallomás.

– Írásaidban különös figyelmet fordítasz a fiatal, pályakezdõ zeneszer-
zõk szárnybontogatásaira is. Ez a jelenlegi kötetben sincs másképp.

– Egyik kedves fiatal tanítványom, Sebastian Þunã, Destinul I (Sors I
címû kompozíciójáról írtam elemzést. Alkotása programzene, amely meg-
gyõzõen példázza, hogy erre is van paradigma a modern zenében. A fiatal
alkotó zeneszerzõvé válásának állomásait felidézve, annak hangulatában
alakította ki a szimfonikus kamaramû zenei gondolatait. Nagyon szép az
az õszinteség, ahogyan a témáival eljátszadozik. A fagotton megjelenõ té-
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ma – õ vezérgondolatnak nevezi (ideea fixã) – visszafogottsága jól mutat-
ja, hogy a modern zene a legnagyobb intimitásig is el tud jutni, és el is kell
hogy jusson. 

– Említetted, hogy egy másik, magyar nyelvû köteted a nyomdában van.
Már a címe is – A megérintett szépség továbbgondolása – érdekfeszítõen
hangzik. 

– Néha annyira meglegyint egy-egy mûalkotás szépsége, hogy aztán
nem hagy nyugodni. Eszembe jut egy ilyen élményem az Ermitázsból,
amikor az ott dolgozók kedvességének köszönhetõen a hivatalos nyitás
elõtt két órát tölthettem egyedül a múzeum Leonardo da Vinci termében.
A két madonnafestmény rendkívüli élménnyel érintett meg. A Benois Ma-
donnán megpillantottam, ahogyan a kisded a fiatal leányka alakjában
megfestett Mária-anya kezében lévõ virággal játszik, és mivel még nem 
érzékeli jól a teret, ügyetlen mozdulatokkal próbálja megfogni a virágot si-
kertelenül, édesanyja megmosolygó szórakozására. Akkor arra gondoltam:
mi lenne, ha leesik. De erre gondolt Leonardo is, mert az anya, a másik te-
nyerével a kis Jézust támasztja. Gyönyörködtem ebben a szép anyaságot
ábrázoló képben. Elképzeltem, hogy az áhítatot nem is kell elmondani, az
magától is megszólal. Ez a kisded, amikor felkapaszkodott anyja ölébe, és
átfogta a nyakát, nem mondott egyebet, csak hosszan sóhajtotta a lefelé
tartó h hangot, ám ez az áhítat hangja volt. 

Aztán elindultam a másik kép felé, de mintha valami eltaszított volna.
Megfordultam, majd újra vissza. A kis Jézus éppen anyja mellén. És a sze-
mével mintha intett volna, hogy menj el innen, mert mi ketten vagyunk,
rád most semmi szükség. Vannak olyan anya-gyermek bensõséges pillana-
tok is, amikor ennek áhítatát õk maguk akarják megélni, és nem szeretnék,
hogy mások is részt vegyenek benne. Tehát a kép szabályosan eltessékelt
onnan. Aztán minden erõmet összeszedtem, és megnéztem, hogyan, mi-
ként, mivel. A kicsi szúrós tekintetével. Mintha valaki el akarná venni tõ-
le a mellet, de õ nem engedi. Vagy gondolj József Attila verssorára, Mária
szavaira a Betlehemi királyok címû versébõl: „kedves három királyok, jó
éjszakát kívánok”. Nos ilyen és hasonló élmények megidézéseivel szolgál
a másik kötet.

– Ha jól érzékelem a példából, ebben a kötetben a társmûvészetek is
hangsúlyos szerepet kapnak.

– Foglalkozom Szervátiusz Jenõ kis szobrainak retorikájával, aztán írok
Proust képeirõl, Elstir festményeirõl. Elstir ugyan elképzelt alak, ahogyan
a festményei is azok, mégis léteznek, mivel Proust megírta õket. Meg az-
tán modernebb vonulatok is vannak. Az egyik például Tudoran Klára,
kedves tanítványom kedvelt mûfaja: a textíliák. Mint mûvészképzésében
zenésznek, kedvelt hangszere a hegedû, külön utat talált magának festõ-
mûvész férje mellett, textíliákból készített dombormûveket. Nagyon szé-
pek és kifejezõk. Írok egy másik kedves tanítványom, Dobribán Emil mun-
káiról is, aki igazán a nonkonformizmus csúcsa ebben a könyvben, és
szolgál is vele bõségesen. Nálam doktorált, és nagyon hatásos volt, amikor
a védésen alkotását felgyújtotta, a bizottság nem kis meglepetésére A kö-
tetben szerepel még a 20. század második felében tevékenykedõ nagyvá-
radi mûvészek alkotásainak elemzése. Ugyanakkor mûtermeket is leírtam
benne, például Sipos Lászlóét. Az elemzés arra igyekszik, hogy bemutas-74
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sa a mûvész igényeit, azt, ahogyan minimális eszközökkel miként tud
rendkívül sok változatot produkálni. Például szegek, palackok formái ré-
vén fest meg emberi alakokat, arcokat, vagy idéz a növény- és az állatvi-
lágból ellesett pillanatokat.

– Gondolom, a két elkészült kötet mellett vannak még terveid.
– Még volna jelenleg egy kétnyelvû szöveg. Ez a tanítványaimról szól,

akik megírtak egy-egy dolgozatot, ezeket én pedig valamilyen módon tu-
domásul vettem. Vagy úgy, hogy elõszót írtam a megjelenõ kötetükhöz,
vagy írtam a köteteikrõl, és azokat összefoglaltam. Az elõkészítése kissé
hosszadalmas, mert nem lehet minden szöveget úgy kezdeni, hogy „rend-
kívül fontos olvasmányt tart a kezében a kedves olvasó”. Ezeket át kell
alakítsam újabb és újabb gondolatvezetéssé, ezért még húzódik a dolog.
És hát az évek során összegyûltek, sokan vannak.

– Javasolnám, hogy egy kérdés erejéig kanyarodjunk vissza az avant-
gárd problémájához. Több mint fél évszázada tanítasz, és az óráidon gyak-
ran mutatsz be jelenkori alkotásokat. Hogyan viszonyulnak a mindenkori
diákok saját koruk zenéjéhez?

– Az a szerencsém, hogy a magiszteri tagozaton tanítok, ez pedig a tu-
lajdonképpeni elitje azoknak, aki elvégezték a Zeneakadémiát, az intéz-
mény pedig mégiscsak elvezeti a 20. századig ezeket a fiatalokat. Például
ma a hasonlatról beszéltem nekik a retorikaórán, és itt van Cojocaru
Dorának az egyik nagyon szép darabja, a Bogarak. Három klarinét szólal-
tatja meg ezt a zümmögõ hangzást a pergõ kis- és nagyszekundokkal, ami
hát eléggé modern. Ugyanakkor benne van a máramarosi hora lungã han-
gulata, a bucium szignáljai és mellettük ezek a kis, intim zümmögések,
mint Ady Párizsba beköszöntött az õsz címû versében. Mikor Dora még di-
ák volt, valaki az évfolyamból felvetette, hogy keressünk rá a végtelen je-
lenlétére a mûvészetekben. Nekiláttunk felfedezni a végtelen témájával
kapcsolatos mûalkotásokat. Így jutottunk el Brâncuºi-hoz, és közösen ki-
derítettük, hogy milyen korrespondenciái vannak a költészetben és zené-
ben. Láttad volna azt a rendkívüli érdeklõdést, amikor vetítettük a dia-
pozitíveket, vele együtt megszólalt a zene, és valaki szavalta a verset. Hát
tényleg ott volt a végtelen. Ezt a kis produkciót aztán elvittük a kolozsvá-
ri egyetemekre, és nagy sikerünk volt. Tehát azon is múlik, hogy hogyan
állítjuk be a modern zenét, és rá tudjuk-e vezetni a diákokat, hogy keres-
senek benne valamit. 

– És ha nem találnak benne semmit?
– Jó kérdés. A jövõ évre tervezett Zene és filozófia tudományos ülés-

szakra a következõ témát javasoltam: hazudhat-e a zene? Ez a nagy kér-
dés. Adorno jogosan mondta, hogy a jó zenehallgatóknak nagy százaléka
gyanakvó, különösen a modern mûvekkel szemben. Hát igen, a nagy,
bombasztikus hatás mögött mi van, van-e valami benne? Tehát mi a hite-
lesség? Ez a kínzó kérdés. Egy neves, de ravasz menedzser jó pénzért fel-
bérelhet egy kiváló elõadót, hogy rangosan eljátsszon egy rossz mûvet, és
íme, a rossz mû csodálatos lesz. Vagy csak annak tûnik? Ezt a démoni
problémát minden zenehallgató érzi. 

– Akkor felmerül a kérdés, hogy miként állapítsa meg egy hallgató, rá-
adásul egy mai kevésbé ismert szerzõ alkotásáról, hogy az mennyi értéket
hordoz?
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– Hosszabb ideje dolgozom egy „módszer” kialakításán, az úgynevezett
eszmetársítás esztétikai recepciós módszerén, mely arra épül, hogy mi-
lyen gondolatokat és érzéseket idéz fel a befogadóban a mûalkotás. Ehhez
minden egyes hallgatónak teljes joga van. Tudományosan ezt úgy szokták
mondani, Roman Jakobson nyomán, hogy ez a függõleges tengely, amely
in absentia mûködik, és csak annyiban mûködik, amennyire bennünk 
a társítás elõképei megvannak. Mûködése abban áll, hogy ráilleszkedik a
mûalkotás valósan létezõ eszmei alakzataira, s egyben be is fogadja õket.
Ezekkel a hozzágondolt, társított eszmékkel teszi színesebbé és kívánato-
sabbá a maga számára a mûveket. 

Az elemzõ esztéta eszmefuttatása azonban vesszõfutáshoz hasonlít:
könnyen rápiríthatnak, ha saját élményei gyakorlásában túlzásokba esik,
és elrugaszkodik az érthetõség határain túlra. Nem a megértéséin, hanem
az érthetõségén. Az elõbbit lépje csak át bátran, mert jó, ha túllépi. Hadd
gondoljon arra a szíves olvasó: nahát, hogy nem nekem jutott eszembe 
ez a dolog.

Az általam elemzett mûvek egytõl egyig eszmetársításra épülnek. A szö-
veges zenénél könnyebb dolgom volt, például Viorel Munteanu elsõ, Glossa
szimfóniájának elemzése során, amely az Eminescu-poéma csodálatos ron-
dószerkezetének imitációjára építve fedi fel a jelen és múlt ingajáratában –
mint Babits mondaná – a véget nem lelõ idõ sorshordó szerepét. A zeneszer-
zõ fogódzóként melogrammával is szolgál, szimbolikusan megidézi a költõt,
a szimfónia jelen idejében: Mihail Eminescu nevének betûit zenei hangok-
ra átértelmezve alapdallamot hoz létre, amelybõl számos változatot dolgoz
ki különbözõ jelentésekkel. Technikája emlékeztet a szeriális zenében hasz-
nálatos variációs eljárásra.

– Vagyis a mûvek megszeretéséhez vezetõ út a megismerésen keresztül
is vezethet. Ehhez pedig szükség van nyitottságra és jóhiszemûségre.

– Több nyitottságra és kevesebb hiszékenységre. Törekednünk kell ar-
ra, hogy megszerettessük a mûalkotást, és arra is, hogy a gyanakvást át-
hangoljuk szimpátiává. A gyermekkori és a mûhelyalkotásokon túl is
mélységesen hiszem, hogy nem találunk olyan mûvet, amelynek megírá-
sakor a szerzõ abból indult volna ki, hogy „most aztán írok ám egy rossz
mûvet”. Ez olyan abszurditás lenne, mintha valaki azt mondaná, hogy „én
aztán tragikus életet akarok ám élni”. No comment.

– Köszönöm a beszélgetést, Pista bácsi. A jó Isten még sokáig éltessen
egészségben, örömökben, alkotó tevékenységben!
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