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4. Volkmann zongoraműveinek interpretációja
4.1 Előadásmód, stílus
Volkmann zongoradarabjainak stílusa általában könnyed, dalszerű és elegáns. Bizonyos
helyeken népies vonásokat is tartalmaz. Hangzása gyakran áttetsző, textúrája nem
tömött, kevésbé jellemzi sűrű felrakás, mint például Brahmsot. Leginkább dalszerűsége
és természetessége – utóbbi zenéjének legfőbb ismérve – Schuberthez teszi hasonlóvá.
Ugyanakkor néha masszív akkord-sorozat jelenik meg tömb-szerűen egy-egy
szakaszban, vagy a rövidebb darabokban. Általában áttekinthető, jól olvasható a zenei
szövege. Az elegancia, mely oly jellemző rá, a kis terjedelmű motívumok kezelésében
nyilvánul meg. Melodikus anyagait könnyedén, természetesen formálja, nem bonyolult
és nehezen megfejthető módon komponál. Nem szövevényes, hanem közérthető, jól
tagolt, fülbemászó dallamok jellemzik ezt a zenét. Használja a hangszeres recitativót is,
mely legmarkánsabban a csellóversenyben jelenik meg, de itt-ott felfedezhetjük a
zongoradarabokban is (lásd 2b és 19f kottapélda).
Volkmann lírai oldalának fentebb jellemzett megmutatkozásain kívül
természetesen előfordulnak nála rendkívüli virtuozitást igénylő tételek is. Azonban az
volt a benyomásom, hogy ezek a látványos és bravúros zongoradarabok mintha nem a
zeneszerző valódi személyiségét tükröznék. Volkmann kifelé zárkózott, morózus
természetű embernek mutatta magát, zenéje azonban kedves, szeretetreméltó
személyiségről árulkodik.
Talán épp ezzel magyarázható, hogy Volkmann legsikerültebb művei a
ciklusokba szerkesztett kisebb zsánerképek és karakterdarabok, ahol nem kellett
megküzdenie a nagy formákkal. Bizonyos darabok pedig, amelyekben a kísérőszólamok
figurációi folyamatosan ismétlődnek, tanulmányként íródtak. Ezekben a pedagógiai
célzatú művekben megmutatkozik a zeneszerző kísérletező hajlama is.
Sorozataiban nem egyszer a természethez való viszonya is megnyilvánul. Az
erdőhöz, a szülőföldjéhez, vagy a magyar tájhoz kötődő érzései minduntalan helyet
kapnak a kompozícióiban, mint ahogyan a patak állandó csobogása is visszatérő elem a
kísérő szólamok mozgásában.
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4.2 Zongoratechnikai vonatkozások
Volkmann zongoraművei technikai értelemben néha bizony tartogatnak meglepetéseket
az előadó számára. Míg maga a zenei anyag viszonylag könnyen feldolgozható,
bizonyos technikai elemek néha jelentős kihívások elé állítják a zongoristákat. Sokszor
meghallgattam Kassai István Volkmann zongoraműveiből készült felvételeit; a
zongoraművésszel folytatott beszélgetéseim és személyes tapasztalataim alapján is
meggyőződtem arról, hogy a Volkmann-darabok zongoratechikája egyedi, sok esetben
senki máséhoz nem hasonlítható vonásokat mutat. Később Prunyi Ilona
zongoraművésznővel is konzultálhattam, aki szerint a Volkmann zongoradarabok
rendkívüli kényelmetlensége abból fakad, hogy a zeneszerző – nem lévén képzett
zongorista – sok esetben nem találta meg a legmegfelelőbb pozíciókat a klaviatúrán, ami
technikai nehézségeket eredményezett. Arról van szó tulajdonképpen, hogy Volkmann
egyszerűen nem jó hangnemeket választott. Valószínűleg erre vezethető vissza
„ügyetlensége”, mely természetesen nem zenei természetű, hanem pusztán technikai
jellegű.
A dolgozatban elemzett Visegrád-ciklus két darabját kell feltétlenül
megemlítenem ezen a ponton. A sorozat ötödik tételében, a „Blumenstück / Virányom”
[más fordítás szerint „Virágszál”] című darabban például semmiképpen sem tekinthető
szokványosnak a jobb kéz szólamában található osztott dallam-kíséret viszony.
Volkmann itt a már jól bevált módszerét követi: a középső szólamba helyezi a
melodikus anyagot, a felső regisztert pedig kettősfogásokkal, néhol pedig akkordikus
kísérettel dúsítja. Itt azonban nem egyszerűen az történik, hogy egy időben szólalnak
meg a harmóniák, hanem az akkordok eltolva, mindig a dallamhangot követően
csendülnek fel. A zeneszerző nem csak azzal nehezíti meg a zongorista feladatát, hogy a
középre helyezett dallamot végig első ujjal, mégpedig lehetőleg legato kell játszani,
hanem azzal is, hogy helyeként a dallam nyolcad hangjai tizenhatod-menetekre váltanak.
Az a fajta rotációs mozgás, amelyet megszoktunk, és amellyel a dallamhangokat
többnyire a 4. és 5. ujjunkkal játsszuk (jobbról balra forgatva) ennél a helynél megfordul
a másik irányba, ami semmiképpen nem kényelmes játékmód (20. kottapélda).
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20. kottapélda, Volkmann, Visegrád, „Virányom”, 1–7. ütem
A Visegrád sorozat 6. darabja, a Menyegzői dal sem a megszokott sémákra épül.
Mindkét kézben az első és harmadik nyolcad-értékre arpeggiók kerülnek, amit már
önmagában sem könnyű megszólaltatni ilyen tempóban. Azonban itt, különösen a bal
kéz decima távolságra lévő pozíciója miatt, a törés igen fárasztó. Kis kezű
zongoristáknak majdhogynem lehetetlen ezeknek az akkordoknak az eljátszása, mivel itt
a tempó és a ritmusértékek gyorsasága miatt arra nincs lehetőség, hogy
akkordfelbontásra másutt használt ujjrendet (például: 1-3-1-2) alkalmazzuk (21.
kottapélda).

21. kottapélda, Volkmann, Visegrád, „Menyegzői dal”, 1–16. ütem
Az Ungarische Lieder első népies műdalának első variációjánál hasonló dallamvezetési
problémákkal találkozunk, mint a „Virányom” tételben vagy a Souvenir de Maróth
visszatérő részében. Itt a melodikus anyag legato játékmódját az alatta – vagy éppen
felette – futó tizenhatod-menetek figurációi nehezítik (31–33. ütem). Ráadásul a
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figurációk látszólag véletlenszerűen és rendkívül hirtelen váltanak irányt. Ezt követi egy
két ütemen át tartó oktávmenet tizenhatodokkal (33–35. ütem), ahol a második ütem
félszűkített és bővített szeptimes akkordfelbontása szintén igen kényelmetlen a hirtelen
pozícióváltások miatt (22a kottapélda).

22a kottapélda, Volkmann, Ungarische Lieder, 30–35. ütem
Ugyanennek a darabnak a befejező szakaszában szembesülünk egy rendkívül
nehéz és egyáltalán nem tipikus technikai kihívással. A bontott oktávmenetekbe rejtett
dallamban nagy valószínűséggel előkének értelmezhető, azonban harmincketteddel
lejegyzett hang szólal meg. Ahhoz, hogy az éles ritmus után következő oktáv
megszólaljon, repetíciós technikára is szükség van. A helyzetet rendkívüli módon
megnehezíti még az is, hogy a harmincketted értékek első tagja kettősfogás, vagy éppen
egy teljes akkord (183. ütem). Mind ezt con fuoco karakter- és tempójelzés mellett kell
eljátszani (22b kottapélda).
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22b kottapélda, Volkmann, Ungarische Lieder, 181–190. ütem
Végül, de nem utolsó sorban, visszautalok az elsőként elemzett mű (Souvenir de
Maróth) visszatérő szakaszára, melynek technikai problémája nagyon hasonlít a
„Virányom” című tétel dallamvezetési nehézségeihez (1b kottapélda).

Dr. Bartha Ildikó zenei tanulmányait 4 éves korában kezdte az Újfehértói
Zeneiskolában Hidegkúthy Edit zongoratanárnőnél, majd 2 év múlva Debrecenben a
Simonffy Emil Zeneiskolában folytatta Balázsi Péternénél. Zeneiskolai tanulmányai
alatt, 3 évig a zongora mellett, hegedülni is tanult Szesztay Zsoltnénál, az 5. és 6.
osztályban pedig Irmai Kálmán főiskolai zongoratanár tanítványa lehetett, mint
tehetséges B-s növendék. A középiskolát Debrecenben a Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte dr. Duffek Mihály tanítványaként.
Zongora tanulmányait érettségi után az akkor még Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskolán folytatta szintén dr. Duffek Mihálynál előbb főiskolai, majd egyetemi
tagozaton. Egy év után dr. Hargithay Imrénél, majd mellette felvette az orgona szakot
dr. Karasszon Dezsőnél. Másodévesként a csellista Nagy Ágnes kamaratársával első
díjat nyert a Lajtha László Országos Kamaraversenyen. Főiskolai évei alatt,
végzősként külföldi ösztöndíjat nyert az Amerikai Egyesült Államokbeli Boise State
University zongoraszakára, így egy évig az USA-ban tanulhatott, ahol két versenyen
(az Idaho állam zongoraversenyén és az Észak-nyugati államok versenyén) is első
díjat nyert. Diploma megszerzése után előbb a debreceni Simonffy Emil
Zeneiskolában, majd a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában
helyezkedett el, mint zongoratanár és korrepetitor. A két iskola azóta egy intézménnyé
vált, amelynek jelenleg is a tanára. Számtalan kurzuson vett részt, mint pl. Némethy
Attila, Szokolay Balázs, Fenyő Gusztáv, Lantos István, Alwin Bär, Malcolm Bilson és
Bogányi Gergely kurzusain. 1997-ben Fenyő Gusztáv meghívására a skóciai Ayton
Castle-ben adott nagy sikerű hangversenyt, amiről a helyi újságban jelent meg
elismerő kritika. 2018-ban szerzett doktori fokozatot a Budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen, kutatási területe Robert Volkmann magyar zongoraművei.
Aktív zongoraművész, aki a tanítás mellett rendszeresen ad koncertet vidéken, vagy
Debrecenben, illetve iskolája zenei rendezvényein is gyakran fellép, mint például a
hagyományos, minden évben megrendezendő tanári hangversenyeken. 2015-ben,
Robert Volkmann bicentenáriumára a zeneszerző műveiből szervezett hangversenyt,
melynek nem csak szervezője, de egyik előadója is volt.

