
''A baSSzista bájos kiváItságos
tagja a zenekarnak"

Jormo Kotromo o mogYor nagybőgős
f ro n cio-n é met stíl usvitorÓlnÖvendékekről és O

A Zeneakadémia vendége volt
négy napig .trorma Katrama, a vi-
lághírű finn nagybőgős. A neves
művész február ó-9. között sike-
res mesterkurzust tartott az aka-
démia növendékeinek, ameIyet
Puskásné Ispán Franciska, a főis-
kola tanulmányi osztályának ve-
zetője és Ruzsonyi Béla nagybőgő
művész szeryezett a Zeneakadé-
mia támogatásával. A finn bőgős
látogatása végén nagysikerű kon-
certet adott a Régi Zeneakadémi-
án, ahoI a teltházas rendezvény
közönsége előtt Bach-, Bruch-,
Sibelius-, Sallinen-, Granados-,
Albeniz-, Cassado-, és Bottesini-
műveket mutatott be. A kurzuson
és a koncerten Gráf Gíbor zongo-
raművész kísérte a finn nagybő-
gőst. A sikeres koncertről _
amelyen több ráadást adtak _
rádiófelvéteI is készült.

Jorma Katrama zenészcsaládból
származik, édesapja 1931 _től I9'7 5_
ig a Helsinki Filharmonikus Zcne-
kar kürtös szekciójában játszott.
Fiúgyermeke hegedűn tanult a siáe-
lius Akadémión, azLó'n később áttórt
a nagybőgőre. A tÖrténet nem min-
dennrpi:volt egy dzsessz-zenekar
az iskolában, amelynek basszistára
volt szüksége. Jormának azt mond-
ták, mivel ő már hegedült, legyen ő
a nagybőgős. Jorma nemsokára kol-
csönzött egy hangszert, s elkezdett
gyakorolni, francia stílusban fogva
a vonót. Később tanára, Oiva Num-
melin 

- aki német stílusban jítszik

- sem kötelezte arra, hogy fogást
víltoztasson. Jorma Katrama 1964-
től 1967_ig Gaston Logerot pro-
fesszornál tanult Pírizsban, s az
első, bemutatkozó koncertje 19ó8-
ban volt. Ettől kezdve számos hang-
Yersenyt adott Európa és Amerika

konccrtlermei ben, szólóhan gverse-
nye volt Skandináviában' Franciaor-
szágban, Németországban, olaszor-

Yágban' Angliában, az Egyesíjlt
Allamokban és oroszországban.
Katrama 19_59 óta tagja a Helsinki
Philhurmonic Orcheslra-nak.
1967_től pedig vezető basszistája a

zenekarnak, a Sibelius Akadémia
professzora, a Finn Nagybőgős Tár-
saság alapítója, gyakran tagja a
nemzetközi versenyek zsűrijének.
Eddig hírom nagysikerű szólóleme-
ze jclent meg, ,, Contrabasso con
amore", ConÍrabasSo con bravu-
rú'' , Contrabasso con sentimento"
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címmel. Jorma Katrama - aki
egyébként kitűnően beszél franciá-
ul, angolul és németül - volt
egyébként az első nyugati basszista,
aki előszÖr utazott Moszkvába taní-
tani, s később Berlinbe is meghív-
ták. Idén nyáron a finn művész
zsűritagként vesz részÍ a Moszkvá-
ban megrendezendő I. nemzetközi
Kussewitzky nagybőgős versenyen.

Talán nem meglepő, ha egy ze-
nész hobbija is a zenével kapcsola-
tos Jorma KaÍrama Finnorszúg
le ghíre sebb skót duda-j útékosa, fil-
mekben is szerepelt. Másik hobbija:
szabadidejében működő tengeri ha-
jómodellcke' uo:' 

- -

A négynapos kurzus kÖzbcn rö-
vid beszélgetést készítettünk a finn
nagybőgőművésszel, amelyben töb-
bek kÖzött a komolyzene nópszerű-
ségéről, S a magyar bőgősnÖvendé-
kek tehetségéről kérdeztÚk.

tr on szerint válságban van-e a

komolyzene? Csökkent-e a
ha llgatóság?

- Én nem beszélnók válságról

- kezdte vílaszőt a finn nagybőgő
művész -; szerintem a programban
szereplő daraboktól lügg' hogy
mekkora lesz a nézőkozönség. Er-
dekes módon a klasszikusok estjein

- Beethoven, Csajkovszkij - ná-
lunk mindig telt híz van.

U Miért kedvelik az emberek
jobban a klasszikusokat, mint
a modern darabokat?

- Azl hiszem, egyszerűen a dal_
lam' a dallamossíg miatt. A modern
zenei koncerteken, ahol innen is,
onnan is jön egy kis zaj , a mű nem

érinti meg az emberek szívét.

o A nagybőgő nem igazán szóló-
hangszer, vagy mégis? Miért
választotta ezt a hangszert?

- Amikor kicsi voltam, sokat
hallgattam rídiót, s már akkor meg-
szerettem a mély hangszínt: ez sok-
kal jobban vonzott, mint a magas
hangok. Egyébként a nagybőgő sze-
rintem ugyanolyan hangszer, mint a

többi, ugyanazt e| lehet játszani,
mint a többi vonós hangszeren,
ugyanakkor rengeteB dolgot csak a

nagybőgőn le het me gszólaltatni.
Sokan azt gondolják, hogy a nagy-

bőgő férfias hangszer, s csak ,,ke-
ményen'' lehet jítszani rajta' Sze_

rintem ez nem igaz, ennek a

hangszernek is meg Iehet találni a
hajlékonyságót.

o A szakmai berkekben állandó
vita folyik arról, hogy a fran'
cia, vagy a német stílus a job'
bik. Ön hogyan vélekedik er-
ről?

- Valóban sokat vitatkoznak ar-
ról, hogy ülve játsszunk, vagy iillva,
hogyan tartsuk a vonót' Ez nevetsé-
ges, hiszen az eredmény a fontos.
Én iilve játszom, és francia stílus-
ban fogom a vonót.

c Mi a véleménye a magyar nö'
vendékekről?

- A négy nap során naponta
mintegy 25_30 tanítványom volt,
persze voltak köztük visszatérőek.
Összességében aZÍ kell mondanom,
muzikalitósuk, s a technikai felké-
szütts é gük e gyar únt eli smer és t é rde'
mel' E gyébként sok helyen tar-
tottam már kurzust a világban, de

ilyen jól még sehol nem éreztem
magam. Ezt részben a tehetséges
fiataloknak, részben a jó szervezés-
nek és a kedves fogadtatásnak is
köszÖnhetem.

c Három nagylemeze jelent meg
eddig. Ennyire bővelkedik a
zeneirodalom nagybőgős mű'
vekben?

- Kevés a bőgősdarab, éppen
ezért ,,ellopom'' a tÖbbi hangszertől
a kottát, átírom a hegedűre' csellóra
szánt darabokat, de például éneke-
sektől is ,,lopok''. Miért csak az ő
joguk, hogy megszólaltassúk a mű-
yet, ha én is szeretem a darabot?

o Hány év kell ahhoz, hogy va'
laki igazi nagybőgős legyen?

- Ezt nem lehet megmondani.
Mostaníban a gyerekek pici nagy-
bőgőn kezdenek játszani. En nem

hiszek ebben a tanítísi módszerben,
de 15 év múlva meglátjuk az ered-
ményét.

*t'*

A kurzus után Ruzsonyi Béla
nagybőgő míivészt, a Zeneakadé-
mia tanírát, a tanfolyam szerve'
zőjét kérdeztük a négynapos
oktatás sikeréről, aki egyébként

jó pár évvel ezelőtt éppen Mont'
realban játszott együtt a finn mű'
vésszel a világzenekar koncertjén.

- Az érdeklődés sokkal nagobb

volt, mint ahogy azt vártam - fo-

galmazott Ruzsonyi Béla -; s en-

nek rendkívÜl Örülök. A negyedik
napon Debrecenből és Szegedről ér-

keztek hallgatók, s tÖbben voltak,
akik mind a négy napon résztvettek
a kurzuson. Egyébként a növendé-

keim, és Kubina Péter nagybőgő
művész tanír kollégám hallgatói is
résztvettek a finn művész oktatá-
sín. A nÖvendékek rengeteg apró

szakmai fogást tanulhattak meg,
leshettek el a művésztől.

*t<*

A kurzus sikerét jelzi' hogy

a négy nap elteltével több hall-
gató arról érdeklődött, rrrikor
jön Iegközelebb Magyarország-
ra a finn nagybőgős. Jorma
Katrama pedig hazatérve kö_

szönő levelet írt a Zeneakadé'
miának, a szervezőknek, s e

levélben gratuláció ját fejezte
ki a nagybőgős tanárok felé,
tanításukat dicsérve.

A nagybőgős tanszak a kö-
vetkező tanévben is szeretne
meghívni egy neves művészt a
Zeneakadémiára, terveik sze'
rint az amerikai GarY Karr
nagybőgő művész a jelölt. Ha
ó nem vállalja, akkor egy bé_

csi' vagy németországi pro'
fesszort kérnek ma.id fel egy

kurzus megtartására-

(őszy-tóth)
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