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sorsolás útján választották ki. 
Nehéz összefoglalni a tematikát, 
de például bátorításként Mozart 
Kis éji zenéjével és az ötéves 
gyermek szerzeményeivel kezd-
tem. Később már párhuzamot 
vontam a korai 1775-ben kompo-
nált A-dúr hegedűverseny és az 
ugyanebben a hangnemben írt, 
de késői (1791) klarinétversenye 
között.

Vizsgáztak is hallgatói?
Természetesen, de mivel az 

egész kurzus célja az általános 
műveltség fejlesztése volt, így 
az olyan kérdéseket, mint Mit 
mond nekem Mozart zenéje?, 
már könnyen tudták megvála-
szolni a hallgatók. A legjobb írá-
sokat eltettem, s később a „Japán 

fi atalok Mozartja” című kötetben 
adtam közre tíz esztendő termé-
sét. Igen, egy évtizednyi zene! 
Pozitív visszajelzéseket kaptam, 
sokak számára oázist jelentettek 
az együtt töltött órák. A reakciók 
egyébként különbözőek voltak, a 
Requiem például mindenkit meg-
hatott. Egy érdekes vallomásra is 
emlékszem, egy nagyhangú ifi úr 
írta: „ateista vagyok, de amikor 
együtt hallgattuk Mozart Requi-
emjét, úgy gondoltam, mégis 
van Isten”. Más úgy találta, hogy 
„Mozart műveiben van ugyan sí-
rás, de kétségbeesés nem!” Egy 
hallgató párhuzamot vont Mo-
zart és a japán lélek között: „van 
benne vidámság, de ugyanakkor 
melankolikus is, csillog, mint egy 
könnycsepp.” Az életet fedezték 
fel az opusokban, de a halált is 
fellelték, mint egy másik életbe 
való átmenetet. Máskor a híres – 
az első szimfóniában és az utolsó 
művekben szereplő – dó ré fá mi 
motívumot elemeztük. „Hajnal-
hasadás”, „valami kezdődik”, 
„egy nagy madár felszáll”, „Mo-
zart hívja Istent” szavakkal rea-
gáltak a résztvevők.

A legnagyobb élmény?
A hetvenes évek végén egy 

igazi csodára emlékszem. Négy-
öt kiváló diákénekkar és egy 
szimfonikus zenekar állt össze 
a Requiem előadására. A mű-
vet ráadásul egy mise kereté-
ben kívánták bemutatni. A Szűz 
Mária-székesegyházra, Tange 
Kenzo építész modern műalko-
tására gondoltunk. Elmentem 
a plébánoshoz, aki először nem 
szimpatizált az ötlettel, de végül 
némi ráhatásra beleegyezett. 
Magam misézhettem, s minden 
elhunytért ajánlottuk fel a mise-
szándékot. Nyolcvanfős zenekar 

s a kétszáz tagú kórus adta elő 
Mozart remekművét. A szertar-
tás végén a „tamáskodó” plébá-
nos gratulált először lelkesen és 
tiszta szívből.

Az elektronikus média életébe 
is belekóstolhatott?

Egy kereskedelmi rádióban 
egy idős amerikai atyának volt 
egy félórás vallási rádióadá-
sa Mécses címmel. Kért, hogy 
a műsort egészítsem ki egy 
öt-nyolcperces klasszikus zenei 
válogatással. Az idő rövidsé-
ge – ráadásul a felkonferálás is 
ellopott a percekből – feladta 
a leckét, de igyekeztem válto-
zatos muzsikát összeválogatni. 
Nem a nagy zenei élményre tö-
rekedtem, hanem a rádióhall-
gató lelkét kívántam felvidítani. 
Természetesen magyar anyag is 
gyakran került a korongra, Es-
terházy Péter Harmonia Caeles-
tiséből többször is adtam rész-
leteket. A nemzetek karácsonyi 
énekei között is mindig szerepelt 
magyar dal. Két-három évig szer-
kesztettem a rádióban.

Egy kereskedelmi rádió vallá-
si és klasszikus zenei műsora a 
hallgatók nagy toleranciájára 
vall…

A japán csoda titka, hogy be-
fogad minden más országból ér-
kező értéket, s tovább is fejlesz-
ti, „eljapánosítja”. Kiváló példa 
erre a buddhizmus elterjedése 
a szigetországban, de a konfu-
ciánusi tanítások is mindmáig 
meghatározzák viselkedésüket. 
Az emberiesség, az együvé tar-
tozás, a közösség, a másokkal 
való törődés jellemzi a mai japán 
embert. A kínai konyha is hamar 
népszerű lett, de más fűszerek-
kel ízesítik az étkeket, az európai 
borokat is hamar megszerették. 
Amikor a 19. században Japán 
partjainál megjelentek az ameri-
kai hadihajók, a társadalom ve-
zetői ráébredtek az elmaradott-
ságukra. Ennek nyomán óriási 
fejlesztésbe kezdtek, s ötven év 
alatt érték el azt a szintet, ami 
Európában négyszáz év alatt ala-

kult ki. Viszonylag kevés feltalá-
lóval, Nobel-díjassal dicseked-
hetnek, de kiváló szakembereik 
tökéletes adaptálókká váltak.

A Kodály-módszer népszerű-
sége is e befogadó készséggel 
magyarázható?

Igen, a Kodály-módszer az 
elsők között hódította meg Ja-
pánt. Ezzel kapcsolatban kell 
megemlíteni a japán folklórtu-
domány kezdeti elmaradottsá-
gát. Természetesen ebben is elő-
re léptek. Amikor hazajöttem, 
akkor adták ki a japán népzene 
terjedelmes enciklopédiáját. 
A Kodály-módszer nagykövetei 
először a gyerekkórusok vol-
tak, amelyek sikerei tettekre 
sarkallták a „módszerekben” 
gondolkodó helyieket. A rend-
szeres tanárcserék, a magyar 
pedagógusok odakinti mun-
kája már az ötvenes években 
elkezdődött, s a hatvanas évek 
végétől érezteti hatványozottan 

üdvös hatását. Ennek nyomán 
sok száz ottani pedagógus vált 
a metódus őszinte hívévé. Mára 
a Kodály-módszerben jártas ja-
pán szakemberek felnőttek a 
magyarok szintjére.

A klasszikus zene népszerűsé-
ge a koncert és operaéletben is 
érezhető?

Érdekes módon az operaját-
szás nem vert gyökeret. Viszont 
hatalmas koncerttermeik van-
nak, amelyekben azért bemu-
tatnak operákat, de koncertsze-
rű előadásban. Kivétel erősíti a 
szabályt, Tokióban láttam egy 
remek Varázsfuvola előadást. 
Nemzetközi társulat vitte szín-
re, európaiak, kínaiak álltak a 
színpadon. A főpapok régi kínai 
kosztümben énekeltek, Tamino 
viszont középkori japán vadász-
nak öltözött. Amikor az ország-
ba érkeztem, a japán énekesek 
technikája még messze elmaradt 
az európaitól, viszont kivételes 

szorgalmukkal, utánozó ké-
pességükkel hamar behozták e 
hátrányt. Megelőzve kérdését, 
minden bizonnyal a Pillangókis-
asszony nem aratna sikert japán 
színpadon. Felfogásuk, a való-
ság nagyban különbözik az Eu-
rópában róluk kialakult képpel.

Búcsúja is „zenés felárral” 
történt?

Amikor elterjedt a híre, hogy 
hazatérek, a hirosimai zenei 
főiskola tanárai egy előadásra 
kértek fel, s ezt követően búcsú-
koncertet terveztek. Délelőtt ér-
keztem meg a sokat szenvedett, 
de ma már virágzó településre, s 
nagyon kedvesen fogadtak a ze-
nészek és a tanárok is. Felvezet-
tek az előadás helyszínére, egy 
kétezer fős előadóterembe. Ki-
csit inamba szállt a bátorságom, 
de már nem volt visszaút. Este 
tértem vissza a zsúfolásig meg-
telt auditóriumba. Először a ze-
nészek néhány Mozart-darabot 
adtak elő, majd ezt követően tar-
tottam meg az előadásomat Isten 
szeretetének muzsikusa, Mozart 
címmel. Az elmondottakat zenei 
betétek illusztrálták, felhangzott 
a Jupiter-szimfónia egy részle-
te s az Ave verum corpus. Ten-
denciózusan kezdtem monda-
nivalómat: „1756 januárjában, 
Salzburgban néhány ember egy 
csecsemővel tart a székesegyház 
felé, ahol a kisded a keresztség-
ben a Johannes Chrysostomus 
Wolfgangus Theophilus nevet 
kapta”. Beszélő nevek, az első 
keresztnév Aranyszájú Szent Já-
nosra utal, másodikat a szentéle-
tű regensburgi püspökről kapta, 
Theophilus pedig keresztapjá-
nak volt a neve. Itt álljunk meg 
egy pillanatra, a név az ókori 
vértanút idézi, jelentése: szereti 
az Isten. Latinra fordítva kapjuk 
az Amadeus nevet: aki szereti az 
Istent, vagy akit az Isten szeret. 
Mindkettő illik a nagy zeneszer-
zőre. Még hozzáteszem, hogy 
egy napon születtem a zenei gé-
niusszal, így e kiegészítéssel ta-
lán az elmondottak is érthetőbbé 
válnak…

→ Amikor a 19. században 
Japán partjainál megjelen-
tek az amerikai hadihajók, 
a társadalom vezetői rá-
ébredtek az elmaradottsá-
gukra. Ennek nyomán óri-
ási fejlesztésbe kezdtek, s 
ötven év alatt érték el azt 
a szintet, ami Európában 
négyszáz év alatt alakult 
ki. Viszonylag kevés fel-
találóval, Nobel-díjassal 
dicsekedhetnek, de kiváló 
szakembereik tökéletes 
adaptálókká váltak. 
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