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ELŐSZÓ 

 

 

Varga Bálint András (1941-2019) zenei újságíró interjút készített a Magyar Rádióban  

a 80 éves Kósa György zeneszerzővel. Tíz évvel később így emlékezett:  

„Megrendítő újra hallgatni ezt a poszthumusz üzenetet, hiszen lehetetlen nem 

elgondolkozni azon: vajon milyen sors vár Kósa György életművére?  

És mi a sorsa a többi magyar zeneszerzőnek, akik az elmúlt évtizedekben távoztak  

az élők sorából? Járdányi, Viski, Dávid, Szabó, Tardos, Szervánszky, Maros,  

Horusitzky, Kadosa örökségével hogyan sáfárkodik az utókor?  

Fel élesztjük-e majd valaha is tetszhalálukból a partitúrákat?  

 

Bieliczkyné Buzás Éva: Én nem tudom feléleszteni tetszhalálukból a partitúrákat, 

mert ez a karmesterek, előadóművészek, énekkarok és zenekarok felelőssége. 

Én a magyar zeneszerzőknek a Magyar Rádióval való jó kapcsolatára vonatkozó 

dokumentumokat gyűjtögettem 1974-2007-ig, amíg a Rádió munkatársa voltam.  

Azóta pedig „csak” az emléküket ápolom írásban.  

 

A Rádiófónia című zenetörténeti műsorom szövegének rövidített, írásos változata 

már megjelent négy kötetben. Az ezen kívül meglévő beszélgetéseket, dolgozatokat, 

valamint a Magyar Rádió hangfelvételeinek listáját sem szeretném „titokban” tartani  

egy fiókban. Ezért született meg az Emlékezzünk zeneszerzőinkre három kötete. 

Ajánlom minden zene iránt érdeklődő embernek.   
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EMLÉKEZZÜNK HUBAY JENŐ ZENESZERZŐRE 

(Pest, 1858. szeptember 15. – Budapest, 1937. március 12.) 

hegedűművész, zeneszerző és pedagógus. 

 

 

 

A 19. század utolsó negyedében a világ hegedűművészeinek élvonalába tartozott. 

Jelentős elismerést vívott ki kamaramuzsikusként is. Zenepedagógusként is kiváló 

eredményeket ért el. 23 évesen került az előkelő Brüsszeli Konzervatórium hegedű 

tanszakának élére. 

Ezután visszatért Magyarországra, ahol a Zeneakadémia hegedű tanszakát vezette.  

A Hubay-iskolából olyan híres művészek kerültek ki, mint Geyer Stefi, Vecsey Ferenc, 

Szigeti József. 1919-től 1934-ig a Zeneakadémia igazgatója volt. A 19. század végétől 

népszerűek voltak hegedűművei és magyar, francia, valamint német dalai. Később 

érdeklődése egyre inkább a nagyobb szabású, szimfonikus és színpadi műfajok felé 

fordult: A cremonai hegedűs és az Anna Karenina című operáival maradandót alkotott. 

 

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból: 

 

A Magyar Rádió indulása 1925. december 1-jén volt. A megnyitó szavakat ünnepi 

hangverseny követte. A műsor 2. száma Hubay Jenő  Csárdajelenete volt, hegedűn 

előadta a szerző. Az akkori írások tanúsága szerint „Hubay Jenő a megnyitó előadás 

fényét emelte hegedűjátékával.” 
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Hubay Jenő, a világhírű hegedűművész, zeneszerző, a Zeneakadémia tanára és 

igazgatója  1928. szeptember 15-én töltötte be 70. életévét. Az ünnepi hangversenyek 

sorát azonban már hónapokkal előbb elkezdték.  

1928. január 22-én mutatták be Hubay Dante szimfóniáját a Zeneakadémia 

nagytermében. A Filharmóniai Társaság zenekarát Dohnányi Ernő vezényelte. 

Közreműködött: Székelyhidy Ferenc, az Operaház művésze, a Sztojanovich-tercett, a 

Palestrina kórus és Borus Endre gyermekkara. Hubay ezt a művét 1921-ben, Dante 

halálának 600-ik évfordulója alkalmára komponálta. Alighieri Dante, a nagy olasz költő 

Vita nuova, Új élet címmel jelentette meg fiatalkori költeményeit. A versekben Beatrice 

alakját örökítette meg, akit 9 éves korában látott meg először. Ez a pillanat az eszményi, 

örök szerelem kezdete volt Dante számára.  

Hubay ebből az Új élet c. kötetből válogatta ki azokat a szonetteket, amelyeket művében 

felhasznált. A Dante szimfónia műfaji tekintetben inkább oratórium, tenorszólóval, 

három női szólistával, vegyes-karral, fiúkórussal és zenekarral. A mű két részből áll: az 

elsőben Beatrice életét mutatja be hat tételben, a másodikban pedig Beatrice 

megdicsőüléséről szól. Hubay Jenő egyik nyilatkozatában ezt mondta művéről: „Dante 

szimfóniám tematikusan fölépített, két hang az alapja, amely szerelmi motívummá 

egyesül. A második részben ebből fejlesztem ki a kánont és a fúgát. Egész idő alatt, amíg 

e művemen dolgoztam, az az érzés élt bennem, hogy felsőbb hatalom vezeti kezemet.”  

 

 

Alighieri Dante 
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Hubay zenedélutánjai (1920-1937)   

 

Hubay Jenővel kapcsolatban még egy fontos kulturális-, társadalmi eseményt említünk 

meg: az otthonukban rendezett zenedélutánokat. A Hubay palota 1898-ban épült fel 

Budán, a Margit rakpart és a Fő utca között. A négyemeletes, reneszánsz stílusú épület 

központja a nagy, fehér zeneszoba volt, amelyet a mahagóni fából készült fehér 

Bösendorfer zongora és Beethoven márványszobra díszített. A Hubay palotában 1920 és 

1937 között 67 alkalommal rendeztek zenedélutánt. Hubay tanártársaival, volt 

növendékeivel, fiatal tehetségekkel és sokszor híres külföldi művészekkel adta elő a 

zeneirodalom legszebb darabjait.  

A műsor rendszerint három számból állt. Az első és az utolsó kamaramuzsika, a kettő 

között pedig énekszám, néha szavalat vagy előadás szerepelt. A meghívott vendégek 

között ott voltak az ország társadalmi előkelőségei és a művészvilág legjelesebb 

képviselői is.  

Zenedélutánjairól Hubay egyszer ezt mondta: „A 150 főnyi közönség közt, mely 

látogatásával megtisztel, mindenki ott van, aki az igazi zenei kultúra iránt érdeklődik. 

Mindenki, rang és felekezeti különbség nélkül. Zenedélutánjaimat éppúgy kitünteti 

megjelenésével a kormányzói pár és a főhercegi család, mint akármelyik polgár, aki 

szereti Beethovent.  

Tudjuk, hogy missziót teljesítünk. Ezért fáradunk feleségemmel együtt oly szívesen. 

Boldogság látni, hogy vendégeink milyen örömmel hallgatják az igazán nemes muzsikát.  

S a hangverseny után, egy csésze tea mellett, mint feledkeznek meg arról a falról, mely 

társadalmilag elválasztja őket egymástól. A zene a jóság, a békülékenység és a szeretet 

isteni ajándéka.”  

Eljött az idő, amikor a legendás hírű hangversenyeket nemcsak a meghívott közönség, 

hanem a rádió hallgatói is élvezhették: 1928. március 4-től kezdve a Rádió is 

közvetítette a Zenedélutánokat a Hubay palotából.  

(Sajnos, az épületet a II. világháború idején lebombázták.) 
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Zeneterem 

1928. szeptember 15-én ünnepelte a zenei világ Hubay Jenő 70. születésnapját. 

Természetesen a Magyar Rádió is köszöntötte a mestert, Hubay-művekből összeállított 

zenekari műsorral.  

Maga Hubay a köszöntők elől Mosócon lévő nyaralójába vonult vissza. Egyik fia így 

emlékezett erre a napra: „A születésnapon érdekes volt a rádiót ide-oda csavargatni. 

Hiszen alig volt Európában olyan zenei központ, ahonnan ne adtak volna Hubay-műsort.  

Kölnben a II. Háborús szimfónia hangzott el, Hamburgban, Bremenben német nyelvű 

dalokat énekeltek. De Drezda, Lipcse, München, Nürnberg, Berlin, Oslo és Stockholm 

szintén Hubay-estet közvetített. Koppenhágában pedig Telmányi Emil hegedűművész 

mesteri játékán keresztül szólalt meg apám múzsája.”   

 

Hubay Jenő: A cremonai hegedűs című operája (1929) 

1929. május 1-jén a Rádió közvetítette a Zeneművészeti Főiskola operanövendékeinek 

vizsgaelőadását. Ekkor elhangzott Hubay Jenő A cremonai hegedűs c. operája is.  

Érdemes felidézni Hubay talán legsikeresebb operájának történetét 1894-től kezdve.  

Hubay Jenő számára az 1894-es esztendő sorsdöntő volt, hiszen magánéletében és 

zeneszerzői pályafutásában egyaránt a csúcspontot jelentette. Sokévi várakozás után 

júliusban kötött házasságot Cebrián Róza grófnővel. Cebrián gróf ugyanis korábban nem 

járult hozzá a házassághoz. Úgy vélte, hogy a lánya nem mehet férjhez rangján alul. 
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Ezért kellett megvárni, amíg Róza nagykorú lett, és 24. születésnapján már akadály 

nélkül örök hűséget fogadhattak egymásnak. Hubaynak ettől kezdve nemcsak szerény 

fizetéséből és a művészi tiszteletdíjból kellett megélnie, hanem tekintélyes vagyonra is 

támaszkodhatott, amely lehetővé tette azt is, hogy főúri életmódot folytasson.  

        

A cremonai hegedűs – opera részlet         Hubay és felesége Cebrián  Róza 

 

Művészi pályáján pedig az hozta a változást, hogy 1894. november 19-én a Magyar 

Királyi Operaházban bemutatták élete legsikeresebb művét, A cremonai hegedűs c. 

operát. A darab története a következő: Cremonában a hegedűkészítők versenyre 

készülnek. A győztes a díjon kívül még Gianninát, a mester szép leányát is elnyerheti. Ez 

a konfliktus alapja. Hiszen a legjobb hegedűkészítő a púpos Filippo. Giannina viszont a 

csinosabb, ám kevésbé tehetséges Sandrot szereti. A győztes Filippo nagylelkűen lemond 

a lány szerelméről. Elhagyja a várost, hogy azután csak a hegedűkészítés művészetének 

szentelje életét.  

A bemutató előadáson Nikisch Artur vezényelt, a hegedű szólót pedig maga Hubay 

játszotta a színfalak mögött. Idézzük fel az est hangulatát Hubay fiának apjáról írott 

könyve alapján: „Róza a páholyban, összetett kézzel, büszkén és boldogan gondolt arra, 

hogy ez az opera, ez a siker és diadal az ő jegy ajándéka.  

Ezt kapta ő a férjétől, és ez mennyivel több, mint rang és cím, mint ékszer és gazdagság. 

Ugye papa, most már belátod, hogy igazam volt! Cebrián gróf felelet helyett tenyereit 

vörösre tapsolta. Ő már megadta magát, teljesen és tökéletesen!  
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Amikor aztán az opera végén Filippo, hegedűjével a hóna alatt búcsút int Gianninának, 

hogy világgá menjen, a közönség felállva ünnepelte a szerzőt, aki azonban csak miután 

az előadóművészek és a karmester már vagy tízszer a függöny elé léptek, jelent meg a 

rivalda fényében.”  

A budapesti bemutató után az operát mintegy 70 operaházban tűzték műsorra 

Magyarország és Európa szinte valamennyi nagyvárosában, sőt még New Yorkban is.  

 

 

Hubay Jenő 

1929. szeptember 28-án jelent meg az új műsorújság: a Rádióélet első száma.  

A címlapon Hubay Jenő fotója és szavai: „Üdvözlöm a Rádióéletet és nagy jövőt jósolok 

neki.” És íme a beköszöntő program: „A Rádióélet tisztelettel jelentkezik. Itt vagyok! 

Szórakoztatni, gyönyörködtetni, tolakodás, nagyképűség nélkül tanítani szeretnék, 

szerényen kiegészíteni azt a csodás, felbecsülhetetlen értékű adományt, amit a Stúdió a 

rádió útján eljuttat mindenhová, szegényhez, gazdaghoz, kicsinyhez, nagyhoz egyaránt. 

Lelkes szolgája akarok lenni a Stúdió nagyszerű kultúrmunkájának, hűséges barátja 

minden rádiózónak.” Hubay Jenő, a magyar zeneművészek doyenje is nyilatkozott a 

Rádióélet első számában: 

„Szívesen hallgatom a Rádió műsorában Zeneakadémiánk egykori növendékei közül 

Kósa Györgyöt, Koncz Jánost, Hütter Pált, Kentner Lajost, Székely Júliát, valamint a 
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Stúdió tehetséges karnagyát: Polgár Tibort.  Amikor pedig én magam hegedülők a 

mikrofon előtt, akkor egészen új, és eddig ismeretlen érzések lepnek meg. Mert 

mérhetetlen dimenziójú a távolság, ahova a rádió hangja eljut, és megszámlálhatatlan az a 

sokaság, amely most engem hallgat. Nem csoda hát, ha a hallgatóság és az előadó érzi és 

tudja, hogy a lélek rezeg ilyenkor az éter hullámain és ölelkezik a művészet jegyében.” 

 

 

Hubay Jenő Karenina Anna című operájának közvetítése (1929) 

1929. november 14-én Hubay Jenő Karenina Anna c. operáját közvetítette a Rádió az 

Operaházból.  Az 1923-ban bemutatott művet az Operaház sokáig műsorán tartotta.  

Íme egy részlet Péterfi István kritikájából, amelyet a bemutató előadás után írt: 

„Hubay Jenő, a világhírű virtuóz, bámulatosan eredményes hegedűpedagógus, 

legfontosabb zenei pozíciók birtokosa, évtizedek óta az egész magyar zeneéletre 

kiterjedő munkálkodásával jogosan érdemelhet figyelmet, a Karenina Anna operaházi 

bemutatója alkalmából is. Tolsztoj, Jasznaja-Poljana nagy írója apostoli tanításaiban a 

jövő zenéjét intonálja. Karenina Anna operapremierjén a múlt muzsikája szól. Hubay 

hangulatos dalainak, biztos hangszeres érzékkel szerkesztett, sokat játszott hegedű-

darabjainak, A cremonai hegedűsnek a maga stílusában való értékeit és eredményeit nem 

akarjuk elvitatni, de ez a stílus ma már nem él. Hubay érzi ezt, de a modern drámai 

zenének csak külsőségét tudja átvenni, és az új zenei nyelven csak közhelyeket mond. A 

zárt formákat kerüli, vezérmotívumokat használ, szereplőit sokat deklamáltatja, de 

elemében csak ott van, ahol régebbi munkamódszerét érvényesítheti.  
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Hubay Jenő, a zenei főiskola igazgatója fiatalos energiával az utóbbi években csaknem 

kizárólag komponálással foglalkozik. Mi azonban úgy érezzük, hogy Hubay életműve 

inkább a nagyszerű magyar hegedülés tradícióinak megteremtésében fog tovább élni.”  

 

Elfeledett Liszt-mű Hubay Jenő átiratában (1930) 

1930. február 3-án magyar zeneművekből összeállított műsort sugárzott a Magyar Rádió,  

s ezt több külföldi adóállomás is közvetítette. A hangverseny meglepetése egy Liszt-

szerzemény bemutatása volt. Címe: Három cigány, Lenau költeménye, parafrázis 

hegedűre és zongorára. Közismert, hogy Lenau: Die drei Zigeuner (A három cigány) c. 

versére Liszt 1860-ban zongorakíséretes dalt komponált. A vers ihlette témából a szerző 

hegedűre és zongorára is írt egy darabot. Ennek elfeledett kéziratát találta meg Hubay 

Jenő.  Íme a Rádióélet tudósítása: „A mű nem ismeretlen, hiszen 1864-ben nyomtatásban 

is megjelent. De ezt a szerzeményt soha senki sem játszotta, még talán Reményi Ede, a 

nagy magyar hegedűművész sem, akinek a művet Liszt írta és ajánlotta. Liszt Ferenc nem 

ismerte annyira a hegedűt, hogy a virtuózok igényeinek megfelelő technikával írta volna 

meg a szólamot, mint azt kápráztató zongorarapszódiáiban tette. Valószínű, hogy 

korrigálás nélkül nyomtatták ki a kottát, hiszen lejátszhatatlan részek vannak benne. 

Ezért ment feledésbe a zenei szépségekben gazdag kompozíció.” 

Hubay Jenő ifjú korában találkozott Liszt Ferenccel, sőt többször együtt léptek fel 

hangversenyeken. Amikor az elfeledett Liszt-mű kottája Hubay kezébe került, úgy érezte, 

mintha maga a mester sugalmazná neki a darab életre keltését. A hegedűművész-

zeneszerző módosította a technikailag megoldatlan részeket, átformálta, kibővítette és a 

dallamokat több helyen tovább szőtte. Az átírt mű új címe: Három cigány, Lenau 

költeménye, magyar hegedű rapszódia lett. A Rádióhangversenyen az új Liszt-Hubay 

szerzemény hegedűszólamát maga Hubay Jenő játszotta.  

 

Hubay Jenő Az álarc c. operájának bemutatója (1931) 

1931. február 26-án közvetítette a Rádió Hubay Jenő Az álarc c. operájának bemutató 

előadását az Operaházból. A zeneszerző ekkor így nyilatkozott a Rádióéletben:  „Az 

opera ötletével Martos Ferenc keresett meg évekkel ezelőtt. A téma azonnal megtetszett 

és Lothar Rudolfot, az ismert német írót kértem meg a szövegkönyv megírására.  
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A szöveg alapján az operát nagyjából meg is komponáltam, azonban a háborús 

körülmények nem tették lehetővé a bemutatását. Ezért fájó szívvel félretettem és más 

művekkel kezdtem foglalkozni. Mikor azonban felvetődött bemutatásának lehetősége, 

ismét kezembe vettem a megkezdett operát.  

 

Góth Sándor készítette el a magyar nyelvű szöveget, aki erős színpadi érzékével még 

néhány rendkívül hatásos változtatással is gazdagította Lothar szövegét. Sok év után tehát 

újra elővettem a darabot, a meglevő részeket átdolgoztam, illetve befejeztem.”  

Hubay Az álarc c. operája fényes külsőségek között került színre.  

A rádióközvetítést Josef Krips osztrák karmester, a karlsruhei Operaház főzeneigazgatója 

is hallotta. Hubay műve annyira magával ragadta, hogy még abban az évben, tehát  

1931. novemberében Karlsruheban is bemutatta. 

 

Hubay Jenő mesteriskolája 

A Magyar Rádióban kezdettől fogva igen gyakran szerepelt Hubay Jenő hegedűművész 

és zeneszerző. De nemcsak ő, hanem mesteriskolájának hallgatói is szinte naponta 

közreműködtek a Rádió műsorában. Az 1875-ben alapított Zeneakadémia 

művészképzőjében Thomán István a zongora-, Popper Dávid a gordonka- és Hubay Jenő 

a hegedű-oktatás terén kimagasló eredményeket ért el. Hubay Jenő világjáró 

hegedűművész és a brüsszeli Konzervatórium professzora volt, amikor 1886-ban 

hazahívták és kinevezték a budapesti Zeneakadémia hegedű tanárává. Hubay fantasztikus 

lelkesedéssel és energiával végezte ezt a feladatát. 
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„A kilencvenes évek második felében a Zeneakadémia hegedűosztályában folytatott lázas 

munka 1899-ben hozta meg első nagy eredményét. A budapesti közönség ekkor ismerte 

meg Hubay kimagasló tehetségű csodagyerek tanítványát, Geyer Stefit. Az 1888-ban 

született, tehát akkoriban alig több, mint tízéves kislány első fecskéje volt a Hubay-iskola 

csodagyermek sorozatának. Három évvel később lépett nyomdokaiba a gyors világsikert 

aratott Vecsey Ferenc, majd a 900-as évek derekán a XX. század egyik legáltalánosabban 

elismert hegedűművésze, Szigeti József. Mindez nem a véletlen műve volt.” 

Hubay Jenő nem nevezte tanítását módszernek, mert nem érezte annak. Nála a nagy 

művész ösztönös hegedülése egybeolvadt a zseniális pedagógusi munkával. Nem gondolt 

módszerre, mert nem volt szüksége rá. Tanítása egyénenként különböző volt. Életkor, 

rátermettség, kézalkat szerint alakult a pedagógiai munka. Geyer Stefi így emlékezett 

Hubayra: „Már nagyon fiatalon önállóak lettünk, mert a mester megtanított egyedül 

dolgozni, önállóan gondolkozni. Így volt lehetséges, hogy mi hárman: Vecsey, Szigeti és 

én, egészen különbözően játszottunk, bár mindhárman magunkon viseltük a Hubay-

iskola minden bélyegét. Játékunkban egy volt közös: a széles, öblös hang, a Hubay-iskola 

legfőbb szépsége.”  Hubay Jenő élete utolsó napjáig folytatta művészképző 

tevékenységét.  A századfordulótól kezdve egymás után kerültek ki keze alól iskolájának 

hírét a világ minden részébe elvivő, nagy hegedűstehetségek. A már említetteken kívül ki 

kell emelni még Arányi Jelly, Telmányi Emil nevét, valamint Hubay brüsszeli és 

budapesti utódját: Gertler Endrét és Zathureczky Edét. Iskolájának sok kiváló 

hegedűpedagógus növendéke is volt, így a XX. század első felében a Zeneművészeti 

Főiskolának csaknem valamennyi hegedűtanára.  

 

Geyer Stefi 
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Vecsey Ferenc     Zathureczky Ede 

 

A hetvenöt éves Hubay Jenő köszöntése (1933) 

1933. szeptember 15-én ünnepelte 75. születésnapját Hubay Jenő, a nagyszerű 

hegedűművész, pedagógus és zeneszerző. Ez alkalomból a Rádió Hubay műveiből 

összeállított hangversennyel köszöntötte. A Rádióéletben pedig Papp Viktor 

zenetörténész méltatta a mester érdemeit. Ebből idézek: „Hubay Jenő 75 éves. Ki hinné? 

Eleven cáfolata éveinek, amint tevékenykedik, tanít, komponál, hegedül, reprezentál, 

fiatalos mozgással és friss szellemmel százféle irányban dolgozik. Hubayt először mint 

hegedűművészt ismerte és csodálta a világ, később a zeneszerzőt ünnepelte s újabban, 

mint páratlan hegedűpedagógust értékeli. Mint hegedűművész rendkívül sokoldalú. Az 

eszményien tökéletes klasszikus stílust Joachimtól, a Paganini utáni kor legnagyobb 

hegedűművészétől örökölte. Vieuxtempstől, a másik nagy hegedűstől, az elegáns 

könnyedséget, világosságot, színes frazírozást és közvetlen előadásmódot tanulta el. 

Hozzájuk adta saját lelkének csapongó fantáziáját, szenvedélyét és magyar 

temperamentumát. Hubay, a hegedűpedagógus, a legnagyobb ma az egész világon. Mióta 

Hubay a Zeneművészeti Főiskolán működik, a hegedűművészet Mekkája Budapest lett.  

47 éve tanít olyan eredménnyel, hogy az öt világrész tele van tanítványainak hírnevével.  
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Hubay, mint zeneszerző is jelentős. Abba a zeneszerző gárdába tartozik, mely a magyar 

muzsika talajából száz évvel ezelőtt kezdett kinőni. Szerzeményei, különösen hegedűre 

írott pedagógiai és művészi kompozíciói maradandó értékűek. De színpadi zenéje, 

szimfonikus és kamaraművei, dalai és kórusai is a hivatott mestert dicsérik.” 

 

Hubay Jenőt nyugdíjazták (1934) 

Korábban beszámoltam arról, hogy 1933. szeptember 15-én mily nagy tisztelettel 

ünnepelték a hegedűművészek doyenjének, Hubay Jenőnek 75. születésnapját.  

A következő évben azonban a Zeneakadémia igazgatói posztjáról nyugdíjazták. 

 

Hubay Jenő feleségével és fiával 

A fájdalmas búcsúra fia, Hubay Cebrián Andor így emlékezett: 

„1934. szeptember 20-án lépett ki, szinte észrevétlenül, abból az intézetből, melyben 

hűséggel és odaadással, lelkesedéssel és szakértelemmel, fáradhatatlanul dolgozott 48 

éven át.  Mint szépségtapaszt, az örökös elnök címet vihette magával, és megtarthatta a 

hegedű mesterképző osztály vezetését. A tanítást odahaza, a fehér zeneszobában 

folytatta, így ezentúl oda gyűltek össze, hetente többször, a mesterképző osztály 

növendékei. A fehér teremben tartott zenedélutánokat visszavonulása után is folytatta. 

Sőt, most már nem négy-ötöt adott egy szezonban, hanem nyolc-tízet is. Legtöbbjét a 

Rádió is közvetítette. Az ezért befolyó összeg mindig a Lublói utcai Gyermekotthon 

javára ment.”   
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Hubay Jenő dalai stúdióhangversenyen (1935) 

1935. február 13-án a Rádió stúdiójában különleges hangversenyt rendeztek 

Hubay Jenő a dalszerző címmel, amelyet Papp Viktor a következő szavakkal vezetett be: 

„Hubay Jenő, a dalszerző áll most előttünk, aki nemes pályafutását úgyszólván 

észrevétlenül szórta tele dallal. Eddig 94 dala jelent meg, köztük a millenniumi 

Királydíjjal kitüntetett hat dal. A belőlük kiáradó költészet mindig üde, friss, őszinte, s a 

legújabbakból a bölcsesség ereje is sugárzik. Ezekből a dalokból kap most egy csokorra-

valót a Rádió közönsége. A műsor értékét nagyban növeli, hogy dalait Hubay Jenő, a 

szerző kíséri zongorán. A világhírű hegedűművész a zongora mellett! A dalokat Báthy 

Anna, az Operaház kiváló művésznője énekli.”  

 

Az Operaház bemutatta: Hubay Jenő  A milói Vénusz c. operáját (1935) 

1935. március 1-én mutatta be az Operaház Hubay Jenő A milói Vénusz c. operáját,  

amelyet a Rádió is közvetített. Az antik témájú daljáték szövegkönyvét Paul Lindau 

színdarabja alapján Góth Sándor és Farkas Imre készítette. A bemutatót követő napon 

jelent meg Jemnitz Sándor kritikája:  „A Zeneművészeti Főiskola egy évvel ezelőtt 

nyugalomba vonult és közel 77 éves főigazgatójának zenei eszközkészlete ismertnek 

tételezhető fel, hiszen az utóbbi évtizedek során alig mutatott szembeötlő változást. A 

Hubay-muzsika könnyed fajsúlya mellett semmiképpen sem hagyhatjuk figyelmen és 

méltatáson kívül a hegedűművész és világhírű pedagógus latba-esőbb érdemeit. S a 

péntek esti ősbemutató előadás után fölhangzott, nem csupán udvarias, hanem meleg taps 

egy fáradhatatlanul dolgos életet is jutalmazott.” 
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Elhunyt Hubay Jenő (1937) 

1937. március 12-én este szomorú hírt olvastak be a rádióban: váratlanul elhunyt Hubay 

Jenő, a magyar zeneművészet doyenje. Aznap délután a budapesti városházán az azévi 

Szent István-ünnepségek művészi programját beszélték meg és készítették elő. Az ülésen 

rész vettek a zeneművészet, irodalom és a színházak vezetői is: Hubay Jenő, Kodály 

Zoltán, Oláh Gusztáv, Paulini Béla, és még sokan mások. Amikor a nyári operaelőadások 

helyszínéről volt szó, azt kérték Hubaytól, hogy mondja el ő is a véleményét.  

Hubay Cebrián Andor „Apám, Hubay Jenő”  c. könyvéből idézem az erről szóló sorokat: 

„Hubay Jenő fölegyenesedve bocsánatot kért, ha felszólalását ülve mondja el, de így 

jobban tudja jegyzeteit követni. Ezzel visszaült a helyére és érces, határozott hangon 

szólalt meg: „Csakis a Városi Színház jöhet számításba a nyár folyamán, mivel az 

Operaházat augusztusban üzembe helyezni igen költséges lenne.  

Nem kell egyéb a sikerhez, mint az, hogy kiváló művészek szerepeljenek, és 

csúcsteljesítmény …” és amikor Hubay Jenő kimondta: csúcsteljesítmény, lehajtotta fejét. 

Egy percig mély csend uralkodott a teremben. Mindenki azt hitte, hogy a mester 

jegyzeteiben keresgél. A mély csendet ajkáról feltörő sóhaj szakította meg. Majd feje 

lejjebb-lejjebb hajolt, amíg végre ráhajolt jegyzeteiben nyugvó jobb kezére. Másik keze 

lecsúszott az asztalról, és teste megremegett. Mire a többiek feleszméltek – Hubay halott 

volt.”  
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A 79. évében járó Hubay Jenőt nagy részvéttel búcsúztatták: méltatták a tüneményes 

hegedűművészt, a világhírű tanítványok mesterét és a zeneszerzőt. A Rádióélet két 

oldalas, fotókkal illusztrált cikkben emlékezett rá, mint a Rádió hűséges, jó barátjára: 

„Hubay Jenő a kivételes egyéniségek ösztönös megérzésével ismerte fel a rádió születése 

pillanatában annak beláthatatlan jelentőségét. Stradiváriusának hangja felcsendült minden 

rádiós ünnepnapon, mint például 1925. december 1-jén a Rákóczi úti stúdióban a Magyar 

Rádió megnyitó hangversenyén, és 1928. október 25-én, amikor a Rádió Sándor utcai új 

otthonából közvetítettük az első hangversenyt. Hubay Jenő gyönyörű budai palotáját is 

megnyitotta a Rádió előtt és a híres zenedélutánokon a mikrofonon keresztül vendégül 

látta a hallgatók nagy táborát, közkinccsé téve az ő és a zenedélutánokon közreműködő 

nevesek művészetét. 

A magyar hegedűs ott állott szinte a rádió születése percében a stúdióban, most pedig az 

Operaház előcsarnokából gyászünnepségét közvetíti a Rádió. Közben tizenegy esztendő 

telt el közös munkában a közös ideálért: a magyar kultúra alázatos szolgálatában.”  

 

Hubay palota 

 

Az utolsó Zenedélután közvetítése a Hubay-palotából (1944) 

1944. február 6-án a Rádió hangversenyt közvetített a Hubay-palotából.  

A Rádióéletben Jövőre jubilál a Zenedélután optimista címmel jelent meg a Hubay 

özvegyével készített beszélgetés.  
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Hubayné gróf Cebrian Róza így mesélt a híressé vált Zenedélutánok megindításáról: 

„Amikor 1919-ben férjem elfoglalta a Zeneművészeti Főiskola főigazgatói állását, gróf 

Apponyi Albert és Berzeviczy Albert felszólította, hogy dolgozzon ki egy tervezetet a 

szétzüllött művészeti élet összefogására. Sok más terv megvalósítása mellett egyik 

gondolata az volt, hogy saját otthonában zenedélutánokat szervez, hogy azáltal is 

lendületet adjon az újonnan meginduló magyar zenei életnek.” 

A Hubay-palota egyik bejárata a Margit rakpart 11. szám alatt volt, az épület másik 

oldala pedig a Fő utcára nézett. A palota legszebb helyisége: a zeneterem – középen 

fehér, mahagóni-fából készült Bösendorfer zongorával. Ideális környezet volt 

kamarazenéléshez 150-200 főnyi közönség számára. A Zenedélutánokat évente 4-5 

alkalommal rendezték meg, amelyen a legkiválóbb magyar és külföldi művészek, 

valamint tehetséges, pályakezdő előadók szerepeltek. Az 1920 és 1937 közötti időben 67 

koncertet tartottak, de Hubay Jenő váratlan halála után egy ideig csend borult a palotára. 

Majd a Hubay Jenő Társaság rendezett újra koncerteket 1939. januárjától 1944. 

tavaszáig. A Magyar Rádió mikrofonja a hangversenyek többségében jelen volt, a 

közvetítés díját pedig a Hubay Jenő által alapított Lublói utcai gyermekotthon javára 

utalták át. Visszatérve Hubayné nyilatkozatára, egyik mondata – utólag olvasva – 

megdöbbentő:„1920. januárjában, éppen 24 esztendővel ezelőtt kezdtük el megrendezni a 

vasárnapi Zenedélutánokat, tehát jövőre ünnepeljük meg az „ezüstlakodalmat”.A 

jubileum helyett azonban, a Hubay-palota 1945. február 8-án bombatalálat következtében 

összeomlott. 

 

Fő utca 21
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Emlékezzünk Dohnányi Ernő zeneszerzőre 

(1877. július 27. Pozsony - 1960. február 9. New York) 

zeneszerző, karmester, zongoraművész, zenepedagógus. 

 

Dohnányi Ernő 

Dohnányi Ernő 1903 - 1915-ig javarészt külföldön (Bécsben és Berlinben) élt, az első 

világháború kitörése után azonban hazaköltözött. 1916-tól a Zeneakadémia professzora,  

1919 februárjában az igazgatója lett. Tanárként és vezetőként elindította az intézmény 

ekkorra meglehetősen elavult oktatási rendszerének reformját. Újító javaslatai nemcsak 

támogatókat, hanem ellenségeket is szereztek számára. A tanári kar konzervatív szárnya 

1919 októberében elérte, hogy a Tanácsköztársaság Zenei Direktóriumában való 

részvételére hivatkozva az aligazgatóval, Kodály Zoltánnal együtt, felfüggesztették 

állásából. Dohnányi az elszenvedett kudarc ellenére ezután is Budapesten maradt, s a 

Filharmóniai Társaság Zenekarának elnök karnagyaként, majd 1931-től a Magyar Rádió 

zenei vezetőjeként jelentős részt vállalt a két háború közötti időszak magyar zenei 

életének irányításából.  

„Elmondhatjuk, hogy Dohnányi, a szólista és a kamarazenész, a pódium korlátlan 

uralkodója lett és a budapesti közönség dicséretére válik, hogy tömegesen látogatják a 

megszámlálhatatlan hangversenyt, melyen Dohnányi tiszta, költői, mesteri – minden 

felületes virtuozitástól idegenkedő – kvalitásai érvényesültek. […] Mesteri képességeinek 

segítségével a nagyközönség bensőségesebb kapcsolatba került magyar komponistáknak 

– közöttük Kodály Zoltánnak, Weiner Leónak, s e tanulmány szerzőjének – legújabb 

zongoraműveivel…" – írta róla Bartók Béla 1920-ban.  
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De Dohnányi nemcsak zongoristaként, hanem karmesterként is szolgálta a magyar zene 

ügyét. Zenekari hangversenyein a zeneirodalom klasszikusai mellett nagy számban 

szerepeltek kortársainak művei is, köztük olyan ősbemutatók, mint Bartók Négy zenekari 

darabja, Táncszvitje, Mandarin-szvitje és Kodály Psalmus Hungaricusa.  

Dohnányi vezényletével, a Filharmóniai Társaság Zenekarának előadásában hangzott el 

először Budapesten Bartók I. zongoraversenye valamint a Zene húros hangszerekre, 

ütőkre és cselesztára. 1934-ben Dohnányi újra a Zeneakadémia főigazgatója lett, s ezt a 

helyet megtartotta egészen 1941-ig, amikor a zsidótörvények elleni tiltakozásként 

lemondott minden korábbi vezető tisztségéről. 1944 novemberében hagyta el 

Magyarországot – immár véglegesen. Addigi dicsőséges pályáját szinte kettétörte egy, a 

hazájából induló igaztalan rágalomhadjárat, melynek évekig tartó ádáz hullámaitól még 

korábbi legjobb zenész barátai és tisztelői sem tudták megvédeni. 1949-től haláláig az 

Egyesült Államokban élt, ahol a Florida State University professzora volt, emellett 1959-

ig koncertezett és mesterkurzusokat tartott. 1960-ban, néhány hónappal New Yorkban 

bekövetkezett halála előtt készítette utolsó lemezfelvételeit.Mozart, Beethoven, 

Schumann, Schubert, Brahms és Liszt műveinek egyik legnagyobb előadója volt. 

Sajnálatos, hogy zongoraművészi és karmesteri nagyságát alig őrzi életének legfényesebb 

időszakából származó, hangzó dokumentum. Kompozíciói azonban megmaradtak, s bár 

zeneszerzőként nem volt újító, életművének egy része halála óta is szerepel a 

hangversenyek műsorain. Dohnányi a magyar zenekultúra leggazdagabb s egyben 

legellentmondásosabb korszakában élt és dolgozott. Pályájának, működésének, 

zeneszerzői hagyatékának teljes feldolgozása a magyar zenetudomány egyik nagy 

adóssága, hiszen zenetörténetünk huszadik századi fejezetét az ő portréja nélkül 

lehetetlen hitelesen megírni. (Szitha Tünde Internet) 

  

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

1927. március 26-án Beethoven halálának 100. évfordulójára emlékezett a zeneszerető 

emberiség. Az évforduló estjén a Missa Solemnis hangzott el reprezentatív előadásban. 

 „A Palestrina Kórus, a szólókat éneklő Tihanyi Vilma, Basilides Mária, dr. Székelyhidy 

Ferenc és Vencell Béla operaházi művészek, valamint az Operaház hivatása magaslatán 

álló zenekara, és a vezénylő Dohnányi Ernő, a Filharmóniai Társaság elnök-karnagya 



20 

titáni feladatukat úgy oldották meg, hogy arról írni is csak a legnagyobb elragadtatás 

hangján lehet.” (Rádió Újság) Dohnányi 1877-ben született Pozsonyban. Már fiatal 

korában feltűnt rendkívüli zenei tehetségével. A budapesti Zeneakadémián zongorára 

Thomán István, zeneszerzésre Koessler János tanította.  

    

Thomán István, Koessler János 

1899-től kezdve néhány évig, mint zongoraművész szerepelt Amerikában, Angliában és 

Európa több országában. Művészi zongorajátékával mindenütt nagy sikert aratott.  

1905-ben a berlini Zeneművészeti Főiskola tanára lett. A Berlinben töltött tíz év alatt 

mint zeneszerző is igen termékeny volt. Ebben a romantikus periódusában komponálta a 

Pierrette fátyola c. pantomimját Arthur Schnitzler szövegére.  
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Az ősbemutatót Drezdában 1910. január 27-én tartották meg. A drezdai premier után 

néhány hónappal a budapesti Operaházban is bemutatták, és sokáig műsoron tartották a 

darabot.  1910 és 1937 között többszöri felújítással, vagy új betanulással összesen 56 

alkalommal adták elő az Operaház színpadán. Az 1928. november 11-i előadást a Rádió 

is közvetítette. Ekkor Bajor Gizit játszotta a némajáték főszerepét, a Rádió hallgatói 

azonban csak a zenében gyönyörködhettek. 

 

Dohnányi Ernő 1919-től 1941-ig volt a Budapesti Filharmóniai Társaság elnök-

karnagya. Összesen 333 hangversenyt vezényelt. Elsősorban a klasszikus és romantikus 

szerzők műveit dirigálta, de missziót töltött be a kortárs magyar zene szolgálatában is. A 

számadatok is impozánsak: Dohnányi 195 hangversenyén 37 magyar zeneszerző 89 új 

művét mutatta be, illetve tartotta műsorán. Többek között Bartók 15 műve 52 

alkalommal, Kodály 8 műve 30 alkalommal és Kósa György 6 műve 12 alkalommal 

hangzott el. Természetesen Dohnányi saját kompozícióit is vezényelte a Filharmóniai 

Társaság hangversenyein. 16 Dohnányi mű 120 előadást ért el a 22 esztendő alatt.   

 

Dohnányi Ernő A tenor c. operájának bemutatója (1929) 

1929. február 9-én mutatta be az Operaház Dohnányi Ernő A tenor c. új vígoperáját.  

Az előadást a Rádió is közvetítette.  

Érdemes említést tenni az Operaház akkori, kortárszenét támogató műsorpolitikájáról.  

1925-től 1935-ig Radnai Miklós volt az igazgató. Maga is zeneszerző lévén, feladatának 

tekintette, hogy a hagyományos repertoárt kortárs operák bemutatásával gazdagítsa. 

Radnai korszakának modernizmusa az 1928-29-es évadban érte el a csúcspontját. Ekkor 

mutatták be Sztravinszkij: Oedipus rex, de Falla: A háromszögletű kalap, Hindemith: 

Oda-vissza, Zandonai: Francesca da Rimini című darabját. Ezekhez társult magyar 

bemutatóként Dohnányi Ernő: A tenor című háromfelvonásos vígoperája.  Dohnányinak 

már két műve: a Pierrette fátyola c. pantomimja és a Vajda tornya c. balladai témájú 

operája szerepelt az Operaház színpadán. A tenor c. vígopera szövege egy német vígjáték 

alapján készült. Rékai Nándor karmester így nyilatkozott az operáról: „A zene Dohnányi 

legjobban pergő, szellemes, fordulatokban és melódiákban gazdag muzsikája. Az I. 

felvonás kiemelkedő zenei része a tenorista próbaéneke.  
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Nagy hatásra számíthat az I. felvonást befejező keringő. A II. felvonásban a szerző 

nagyszerűen oldotta meg az egyidejűleg énekelt próba kvartett és szerelmi kettős 

összhangzását és zenei szenzáció a veszekedő négyes, mely valóságos bravúrja a 

komponálás művészetének. A III. felvonás újabb meglepetést hoz: Tekla dala, a tenorista 

szólója, és egy régi német népdallal átszőtt fúga számíthatnak nagy sikerre.” 

A bemutatót nemcsak a közönség, hanem a sajtó is elismeréssel fogadta. Az akkori 

vélemények szerint a címszereplő Laurisin Lajos pályája legjobb alakítását nyújtotta.   

 

A tenor című opera 

Dohnányi Ernő: c-moll zongoraötös Op. 1. (1929) 

Az 1928-as év végén kinevezett Zenei Tanács mindhárom tagja feladatának tekintette a 

magyar zeneművek bemutatását, műsorra tűzését.   
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A nemes terv keretében 1929. február 27-én Magyar kamaraestet rendeztek a Rádióban. 

Goldmark Károly Zongora-kvintettje mellett Dohnányi Op. 1-es c-moll zongoraötösét is 

előadták. A művekről Papp Viktor zenekritikus, a Magyar Rádió zenei tanácsosa tartott 

bevezető ismertetést. A darabokat a kiegészített Hubay vonósnégyes, azaz Hubay Jenő és 

Gábriel Ferenc hegedűn, Zsolt Nándor brácsán, Zsámboky Miklós gordonkán és Stefániai 

Imre a Magyar Rádió zenei tanácsosa zongorán szólaltatta meg.  

Ez alkalommal a Dohnányi műre hívom fel a figyelmet.  

Dohnányi Ernő 1894-től kezdve a Zeneakadémián tanult zeneszerzést Koessler Jánostól. 

Az első tanévben komponálta a c-moll zongoraötöst, amelyet elég fontosnak érzett 

ahhoz, hogy Op. 1. felirattal lássa el. Ezt megelőzően vagy 70 kisebb-nagyobb darabot írt 

már. 1895. június 16-án hangzott el először, az év végi vizsgahangversenyen.  

Koessler János, a Zeneakadémia német származású tanára, tehetséges tanítványának 

kompozícióját meg akarta ismertetni Johannes Brahmssal is.  

 

Johannes Brahms 

Erre hamarosan alkalom kínálkozott. Brahms a nyári hónapokat a Bécs-közeli 

üdülőhelyen, Bad Ischlben töltötte. Körülötte művésztársaság gyűlt egybe, ide tartozott 

Koessler János is. Brahms átnézte a Dohnányi mű kottáját és mindjárt hallani is akarta. 

Az éppen Bad Ischlben tartózkodó bostoni vonósnégyes és Nikisch Artur meg is 

szólaltatták. Brahms javaslatára aztán még abban az évben, 1895. november 25-én 

Bécsben is műsorra tűzték, akkor Dohnányi közreműködésével. Az ifjú komponista végre 

személyesen is találkozhatott nagy példaképével: Brahmssal. Néhány sort idézek erről 

Vázsonyi Bálint Dohnányi Ernőről szóló könyvéből: 
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„A mindössze 18 éves fiatalember türelmetlensége alig fékezhető: Brahms immár négy 

hónapja ismeri a művet, s még egyetlen szóra sem méltatta. Egy kolléga végül is 

észreveszi a szerző borongós hangulatát és határozott kérdéssel fordul Brahmshoz a 

darab érdemeit illetően. S Brahms szenvtelenül, szinte mogorván válaszolja: Magam sem 

tudtam volna jobban megírni.”  

Dohnányi Ernő: Változatok egy gyermekdalra (1929) 

1929. április 22-én Dohnányi Ernő műveiből összeállított hangverseny hangzott el a 

Rádióban. Az Operaház tagjaiból alakult zenekart Berg Ottó vezényelte. A műsorban 

felcsendült a Változatok egy gyermekdalra c. kompozíció is. A zongoraszólót a 

zeneszerző játszotta. Dohnányi ezt a zongorára és zenekarra írott versenyszerű művét 

Berlinben komponálta 1914-ben. Vázsonyi Bálint így írt a darabról Dohnányi Ernő c. 

könyvében: „A mű keletkezésének történetében megfordult a szokásos sorrend. 

Dohnányi már régen felvázolta az egész kompozíciót: a bombasztikus bevezetést, az azt 

követő nevetségesen egyszerű témát, a variációk stílusát és sorrendjét, tudta, hogy lesz a 

darabban valcer és korál, zenélő doboz és fúga. Csak éppen ezt nem tudta, hogy mi 

legyen a téma. Ekkor jutott eszébe a francia eredetű és Mozart révén irodalmi értékre 

emelkedett gyermekdal. Attól kezdve gyorsan ment a munka. A variációk előadása hálás 

feladat mind zongoristák, mind karmesterek számára.” A Variációk egy gyermekdalra 

Dohnányi humorának meggyőző bizonyítéka. A darab mottója szerint ugyanis „a humor 

barátainak örömére, másoknak bosszúságára” íródott. S mivel a zenekedvelők között a 

humor barátai vannak többségben, talán azért is lett ez a 11 variációból álló darab 

Dohnányi legnépszerűbb, leggyakrabban előadott kompozíciója.  

 

Változatok egy gyermekdalra 
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Bartók Béla és Dohnányi Ernő fiatalkori művei a Rádióban (1929) 

1929. szeptember 13-án Bartók Bélának zongoraestje volt a Rádióban: Purcell, Bach, 

Scarlatti, Beethoven, Ravel és Chopin-műveket adott elő. Három nap múlva, szeptember 

16-án a közép európai országokba is közvetített műsor hangzott el. A Budapesti 

Filharmóniai Társaság zenekarát Dohnányi Ernő vezényelte. A hangverseny programján 

Dohnányi d-moll szimfóniája és Bartók I. szvitje szerepel. 

 

Dohnányi és Bartók 

Ha elgondolkozunk a műsor összeállításán, érdekes egybeeséseket vehetünk észre. 

Mindkét szerző 24 éves volt, amikor darabját komponálta, Dohnányi 1901-ben, Bartók 

1905-ben. Mindkét mű 5 tételes, nagy részben külföldön íródtak, és bemutatójuk is 

külföldön volt.  

Dohnányi 1901 körül nagyon sokat koncertezett, mint zongoraművész. Hét hónap alatt  

59 koncertet adott Észak Amerikában, Angliában és Nyugat Európa több országában. 

Zeneszerzői ihletét és törekvését azonban a gyakori fellépések sem gátolták.  

Ezt bizonyítja az Op. 9-es d-moll szimfónia is.  

Bartók Béla az Op. 3-as nagyzenekari Szvit komponálása idején, 1905-ben szintén 

hangversenyzett zongoraművészként Bécsben és Londonban, bár szerényebb mértékben, 

mint Dohnányi. Nyáron pedig Párizsban részt vett a nemzetközi Rubinstein 

zongoraművészi és zeneszerzői versenyen. Ez a szereplés nem hozott elismerést számára. 

Sikerrel járt viszont az I.  szvit néhány tételének bécsi bemutatója 1905 novemberében. 

A Rádióélet 1929. október 11-i számának címlapján Dohnányi Ernő fényképe volt 

látható. A lap interjút is közölt a művésszel, amely így kezdődött:  

„A Magyar Rádió Stúdiójának mindig szívesen látott, hallgatóságának pedig közkedvelt 

vendégművésze Dohnányi Ernő.  
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Dohnányi Ernő 

A magyar zeneművészet büszkesége ő, hiszen Liszt Ferenc után a világ minden részében 

ismert és elismert legkiválóbb magyar zongoraművészünk. De mint komponista és 

karmester is egyike azon keveseknek, akik külföldön is nagy megbecsülést szereztek és 

szereznek a magyar névnek.”  

Majd Dohnányi szavai következtek: „Amikor még Európában híre sem volt a rádiónak, 

én már akkor is rendszeresen koncerteztem az amerikai rádióban. Aki sokat játszik a 

mikrofon előtt, az minden figyelmét arra a mechanikai munkára összpontosítja amit 

végez, így a legjobbat nyújtja, amire csak képes. Örvendetes, hogy a Magyar Rádió mind 

jobban teljesíti hivatását, amihez hozzátartozik az is, hogy az új magyar tehetségeket 

megszólaltassa és nevüket ismertté tegye az elképzelhető legszélesebb körben.” 

 

Greguss-jutalom Dohnányi Ernőnek (1930) 

1930. január 18-án a Kisfaludy Társaság műsora hangzott el a Rádióban. Ekkor 

jelentették be, hogy ebben az évben a Greguss-jutalmat Dohnányi Ernő kapta, akinek 

érdemeit Papp Viktor méltatta. De mi is ez a Greguss-jutalom?  

A Rádióélet ismertetéséből idézek:„A Greguss-jutalmat Greguss Ágoston író, esztéta, 

egyetemi tanár, a Kisfaludy Társaság egykori főtitkára alapította, még a múlt század 80-

as éveiben. Vagyonának tekintélyes részét arra a nemes célra hagyományozta, hogy 

belőle, illetve annak kamataiból évenként más-más irodalmi, vagy művészeti 

munkásságot jutalmazzanak meg. Hatféle jutalomról van szó az alapítólevélben és pedig: 

irodalomtörténeti, zeneművészeti, festészeti, szobrászati, építészeti és színművészeti 

jutalomról. Eszerint hat-hat év elmúlása kell ahhoz, hogy ugyanazon területen való írói, 
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vagy művészeti alkotással valaki elnyerhesse a Greguss-jutalmat. A jutalom megítélésére 

hivatott bizottság a kérdéses alkotás művészi, vagy kulturális értékét koszorúzza meg a 

Greguss-jutalommal. A színművészeti díjat eddig Jászai Mari, Márkus Emília, 

Szentgyörgyi István és Odry Árpád kapta.  

A zeneművészeti díjat pedig Hubay Jenő, Szendy Árpád és most Dohnányi Ernő nyerte 

el.”    

 

Dohnányi Ernő Beethoven-estje (1930) 

A Rádióélet az 1930. március 19-én megrendezett Beethoven estre a következő lelkes 

szavakkal hívta fel a figyelmet: „A legmagasabb rendű zeneművészet híveinek figyelmét 

külön felhívjuk arra a nagyszerű hangversenyre, amelynek külön fényt ad az, hogy 

Beethovennek, a legnagyobb zeneszerzőnek legszebb zongoraversenyét a mi Dohnányi 

Ernőnk, a világ legkiválóbb Beethoven előadója játssza.”   

A Rádióélet munkatársa nem fukarkodott a felsőfokú jelzőkkel. S ezzel nem állt egyedül. 

Papp Viktor például, a kor egyik kritikusa hasonlóan írt már 1923-ban a zongoraművész 

Dohnányiról: „A zárkózott lelkű Dohnányiról nem tudom megállapítani, hogy a 

zongoraművészt, vagy a zeneszerzőt tartja-e többre önmagában. Mi a zongoraművészt 

ma egyedülállónak ismerjük. 

Legízlésesebb és legbensőségesebb zongoraművésze a világnak, s ha azt mondjuk, hogy 

a legnagyobb Beethoven-játékos, gigászi nagyságára rámutattunk. L’art pour l’art (a 

művészet a művészetért) szereti a hangszerét, s míg mások a zongora segítségével 

tolmácsolják és magyarázzák a művet, addig Dohnányi újrakölti a zongora számára. Úgy 

játszik, ahogy a zongorának leginkább ínyére van és a hangszer szívesen hajlik keze alá. 

Ezért a játéka mentes minden szélsőségtől, a legideálisabban zongoraszerű, hiszen 

legfőbb problémája, hogy a szerzemény hogyan hangzik legszebben a zongorán. Ha 

Dohnányi Beethovent játszik, akkor az valóban Beethoven, az erőteljes, súlyos és 

fájdalmasan mindenható … Dohnányi az Asz-dúr szonátát játssza … Lágy 

érzelemfuvallatot, majd nyugtalanító mozgalmasságot érzünk, valami lüktető lendület, 

öröm, vágyódás, aggodalom, panasz és elragadtatás szól hozzánk, mintha bensőnk 

legmélyéről törne elő …”  
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Dohnányi Ernő Szegedi miséjének bemutatója (1930) 

1930. október 25-én Szegeden felszentelték a Dóm-téri Fogadalmi templomot, az ország 

egyik legnagyobb és legszebb egyházi épületét és új orgonáját. A templom építésének 

előzményeiről a Rádióéletben így írtak:  „1879. március 12-én szörnyű katasztrófa 

pusztította el Szegedet. A Tisza átszakította a gátat és a kizúduló víztömeg 5.800 ház 

közül 5.458-at döntött romba. Évtizedekkel később, amikor a város feltámadt a 

hullámsírjából, a szegedi közgyűlés elhatározta, hogy nem az újjáépítőknek emelnek 

szobrot, hanem Isten dicsőségének szentelnek új hajlékot.  

 

Szegedi mise a Fogadalmi templomban 

A fogadalom megvalósult: a Fogadalmi templom ím felszentelésre vár.”  

A fogadalmi templom és az orgona felszentelése alkalmából rendezett zenei események a 

Rádió mikrofonja segítségével az országos érdeklődés középpontjába kerültek.  

A hangversenysorozat fénypontja Dohnányi Ernő miséjének bemutatója volt, melyet a 

zeneszerző kifejezetten erre az alkalomra komponált. „Dohnányi grandiózus alkotása 

annak a pályázatnak eredménye, melyet gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi 

miniszter tízezer pengős pályadíjjal a múlt ősszel tűzött ki. Ilyen nagyarányú pályázat 

még nem volt a magyar zenei életben. Meg is volt az eredménye, mert kitűnő művek 

egész sorával gazdagodott általa egyházzenei irodalmunk. A kiváló művek közül is 
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kiemelkedett Dohnányi miséje, mely a bírálóbizottság egyhangú javaslatára az első díjat 

nyerte el.”  Dohnányi az 1930-as év elején kezdett a mise komponálásához és május 9-én 

fejezte be, tehát alig három hónap alatt elkészült vele. „Csodálatraméltó munkabírás, 

mely a lélek ösztönző erejével magyarázható.” Dohnányi Ernő új kompozícióját Szegedi 

misének keresztelték el, bár a partitúrában ez olvasható: „Missa in dedicatione 

Ecclesiae”, Opusz száma: 35. Négy szólóénekre, kettős kórusra, zenekarra és orgonára 

készült. A bemutatón a szerző maga vezényelt 200 tagú kórus és 50 tagú zenekar élén. 

 

Dohnányi Ernő a Rádió új főzeneigazgatója (1931) 

A Rádióélet 1931. januári száma hozta nyilvánosságra, hogy Dohnányi Ernő 

zeneszerzőt, karmestert és zongoraművészt kérték fel a Rádió főzeneigazgatói tisztére, 

amit a mester elfogadott. „Dohnányi Ernő a leglelkesebb figyelője és legkészségesebb 

közreműködője a Rádió zenei munkájának. Valahányszor a Rádióban zongorázik, mindig 

kísérletezik hangszere és a mikrofon közti viszonylat titkainak feltárásával. Ennek 

eredménye az, hogy a zongoraművészet technikáját és dinamikáját sikerült tökéletesen 

hozzáidomítania a rádió természetéhez, anélkül, hogy a kompozíciók szellemének 

épségét érintette volna.  Mint komponista és karmester is állandóan azon töri a fejét, hogy 

milyen harmonizálás, milyen hangszer összeállítás a legmegfelelőbb a rádiónak. Milyen 

természetű alkotások hangzanak töretlenül a hangszórón, milyen zenei eszközökkel 

fejezhetné ki gondolatait tökéletesen.  

 A Magyar Rádió kitűnően választotta meg főzeneigazgatóját, hiszen az ő szorgalma, 

fáradhatatlan munkabírása, lelkesedése, kivételes művészete, a konzervatív irányokat 

híven őrző, de a modern művészeti törekvéseket is megértő lénye ezt a legelső és 

legnagyobb kultúrintézményt előbbre vinni hivatott.” 

Dohnányi Ernő is nyilatkozott a Rádióéletnek új munkaköréről:  „Egy éve dolgozom már 

a Rádióban mint vendég, s most hatáskört kapok, főleg a zenekari kérdések egyöntetű 

intézésére. Kezembe fut majd össze a Rádió zenekari produkcióinak lebonyolítása. 

Kiosztom a vezénylő karmestereknek a munka rájuk eső részét, megszervezem és 

egységesítem a próbák ügyét. Az eddigieknél sokkal gyakrabban vezénylek majd magam 

is. Válogatott műsor, precíz kivitel, ez volna a programom! Mint vezénylő karmester 

azon leszek, hogy műsoraimban sűrűn szerepeljenek a reprezentáns magyar zeneművek.” 
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Dohnányi Ernő a Magyar Rádió 6-os stúdiójában 

 

Dohnányi Ernő: Gordonkaverseny (1931) 

Az 1931. május 4-én megtartott stúdióhangversenyen Dohnányi Ernő Gordonkaversenye 

szerepelt. A szólót Kerpely Jenő, a kor híres magyar csellóművésze játszotta, az 

Operaház zenekarát a szerző vezényelte.  

Dohnányi Ernő a század első éveiben idejét megosztotta Budapest és Bécs között. A 

bécsi évek egyik terméke az 1903-ban komponált Op. 12-es Hangversenydarab csellóra 

és zenekarra egy tételben. A zeneszerző ebben a darabjában édesapjának, Dohnányi 

Frigyesnek, a kiváló pozsonyi tanárnak és gordonkajátékosnak állított emléket. Vázsonyi 

Bálint a következőket írta a műről:  

„A tematikus anyag szépsége az első pillanattól fogva magával ragad, de különösen 

kiemelkedik a záró téma. Dohnányinak talán eddigi legszebb, legnosztalgikusabb 

melódiája: mélyről, nagyon mélyről fakad s ezúttal minden belső gátat áttör.  
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Édesapja beteg volt már ekkor és ez a téma talán köszönet és búcsú egyszerre. Köszönet 

mindazért, ami szavakban nem kifejezhető. Mi volna természetesebb, mint azt éppen 

csellón elmondani? Búcsú attól, aki mindenki másnál jobban ismerte, értette, akinek 

küszöbön álló távozása nemcsak szomorúsággal, hanem valami fenyegető ürességtől való 

félelemmel töltötte el.” 

 

Kerpely Jenő gordonkaművész 

 

Dohnányi Ernő rádiósorozata: A zeneművészet klasszikusai címmel (1931-32) 

Az 1931-32-es évad zenei tervében kiemelkedő helyet foglalt el A zeneművészet 

klasszikusai című, 20 hangversenyből álló sorozat, az Operaház zenekarával és Dohnányi 

Ernő vezényletével. A Rádióélet kommentálásából idézek: „A Magyar Rádió mindig 

gondosan ügyelt arra, hogy műsorával lehetőleg minden jogos igényt kielégítsen. A 

rádióhallgatók tábora sokrétű, és minden réteg megkívánja a magáét. A rétegek azonban 

nem határoltak, mert a tudásbeli és lelki fejlődés szárnyán úgyszólván észrevétlenül 

emelkedhetik a rádiózó egyik rétegből a másikba.  

A lehetőséget erre az egyén lelki alkata s a tanulni vágyás és tanítás ereje adja meg.   

Ez az elgondolás vezette Dohnányi Ernőt, a Rádió fáradhatatlan főzeneigazgatóját, mikor 

részletesebb évi programját A zeneművészet klasszikusai című sorozattal díszítette fel.  

A klasszikus szót most nem kizárólag a zenetörténet klasszikus korának mestereire 

alkalmazzuk, hanem a zeneművészet minden nagy alkotására, mely maradandó, 

örökéletű, tökéletes.” 
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Látogatás Dohnányi Ernő otthonában (1931) 

Művészéletek címmel a Rádióélet sorozatban mutatta be a közönségnek kedvenceit.  

1931. novemberében Dohnányi Ernő otthonába látogatott el a műsorújság munkatársa. 

„A hűvösvölgyi Széher út erősen fölfelé ívelő kapaszkodóján, jó magasan áll a földig érő 

háztetejű Dohnányi-villa, amelyet három öblös hangú magyar komondor őriz éjjel-

nappal. De a kapun, majd a kristályosan csillogó szárnyas ajtókon belül, barátságos 

meleg fogad és szempillantás alatt feledteti, hogy odakünn éles őszi szél kavargatja a 

barna-piros avart. Faburkolatos, lefelé vezető lépcsőkön jutok a Mester 

dolgozószobájába, szalonjaiba, könyvtárába. Beethoven, Mozart, Schubert, Brahms 

képei, a Joachim-kvartett hatalmas metszete, plakettek, nippek, finom művészi 

elrendezettségben ejtenek rabul. A szalon közepén két zongora áll: egy Bösendorfer és 

mellette az amerikai Chichering pompás koncertzongorája. 

Dohnányi nagyon elfoglalt ember volt, pedig szívesen töltött volna több időt is az 

otthonában, hogy elmélyedjen a könyvei, a muzsika és a művészetek rejtelmeiben. Erről 

így beszélt: „Gyakran megtörténik, hogy délelőtt próbán vagyok, délután a 

Zeneakadémián vagy a Rádióban ülésem van, este koncerten játszom, vagy dirigálok, és 

ilyenkor bizony csak későn vetődöm haza.  

 

Dohnányi Ernő otthona a Széher úton 

Persze, idehaza is minden percre szükségem van. Az új partitúrák tanulmányozása, sajtó 

alá kerülő műveim korrigálása, a Zeneakadémia hozzám utalt öt zongora- és három 

zeneszerző növendékének képzése, ezt mind itthon végzem.  
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Természetesen a hangversenyeimre való készülődés, a komponálás és sok más, a 

hivatásommal járó munka mind itthon vár rám. Szóval a zongorám, az íróasztalom és a 

könyvtáram alaposan lekötnek.” 

Dohnányi Ernő harmonikus magánélete, otthoni műhelymunkája kisugárzott sokoldalú 

tevékenységére: komponált, vezényelt, zongorázott, tanított és a Rádió zenei életét 

irányította. 

Dohnányi Ernő nyilatkozata (1932) 

A Rádióélet egyik cikkében szó volt a gazdasági válság okozta gondokról, amelyek 

Dohnányi Ernőt, a Rádió főzeneigazgatóját is foglalkoztatták.  

Az 1931-es év statisztikája szerint 530 magyar zeneszerző műve szerepelt a Rádió 

műsorában, míg a külföldi zeneirodalmat 947 komponista képviselte. Mi volt erről 

Dohnányi véleménye? „Elvünk az, hogy minél több magyar művet adjunk elő, bár a 

közönség más szerzőket is óhajt, nem csak a mieinket. Lehet, hogy van magyar 

zeneszerző előadásra érdemes, a Rádióban előadatlan műve még itt-ott, hangsúlyozom 

azonban, hogy mindent igyekeztem eddig is, és igyekezni fogok ezután is észrevenni és 

előadatni. Ennek azonban elengedhetetlen feltétele, hogy a magyar szerzők maguk is 

igyekezzenek és alkossanak értékes műveket. Másik gondom a munkanélküli muzsikusok 

megsegítése. A Rádió nem oka a zenészek állástalanságának, tehát nem teheti jóvá a 

gazdasági nehézségek minden következményét.  

A Magyar Rádió mégis nagyon sokat tett ezen a téren a múltban és tesz most is. Szociális 

kötelességét nemcsak hogy teljesítette, de a művészi érték rovására messze túlment a 

hallgatóság érdeke által megszabott határokon. A Rádiónak szigorú kötelezettségei 

vannak a rádióelőfizetők művészeti ellátása tekintetében és elsősorban ezeket kell szem 

előtt tartani. A Rádiónak nem az a feladata, hogy állásnélküli zenészek foglalkoztatásáról 

gondoskodjék, hanem, hogy a zeneköltészet legjavát a legjobb előadók tolmácsolásában 

juttassa a közönség elé.”    

 

A Rádióélet nyilvános hangversenyt rendezett a Zeneakadémián (1932) 

1932. április 11-én a Rádióélet, amely már több vidám estet rendezett közönség előtt, ez 

alkalommal rendkívüli művészi élménnyel kívánta meglepni a muzsika rajongóit.  

 



34 

 

Hogy mitől volt rendkívüli ez a rendezvény? Mert a Stúdió szűkös falai közül kimentek a 

Zeneakadémia nagytermébe, mert a hangversenyjegyeket a lehető legolcsóbban 

árusították, hogy mindenki számára elérhető legyen, mert a műsor művészi, ugyanakkor 

népszerű volt, és mert a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát száz tagúvá 

egészítették ki.  

Minderről Dohnányi Ernő, a Rádió főzeneigazgatója és az est karmestere így beszélt: 

„A Rádiónak már rég meg kellett volna honosítania a nyilvános hangversenyeket. A 

magyar intézményeknek külfölddel való összehasonlítását sohasem tartom igazságosnak, 

de látnunk kell, hogy a külföldi nagyobb rádióhangversenyek már régen csaknem kivétel 

nélkül közönség előtt zajlanak.  A zeneirodalomnak több olyan remekműve van, melyek 

megszólaltatásához nagyobb akusztikai tér szükséges, mint amilyennel a stúdiók 

rendelkeznek. Művészi céljaink közé tartozik, hogy megismertessük Berlioz, Liszt, 

Mahler, vagy Richard Strauss műveit is a közönség széles rétegeivel. Ki kell tehát menni 

a stúdiókból a nagy hangversenytermekbe. Figyelembe kell vennünk a szociális 

szempontokat is, hiszen a rádióhangversenyek igen olcsók, a legszegényebb emberek 

számára is hozzáférhetők. És ne becsüljük le azt a lélektani tényt sem, hogy a művészek 

látják a közönséget és hallják tapsukat, a művészek éltető balzsamát. A rádiózó is igen 

örül a tapsoknak, mert szinte maga is részesévé válik a művészeti eseménynek. 

A műsorszámok komolyak, de nem súlyosak, művésziek, de a tetszetősségre, sőt a 

könnyedségre is gondoltunk. A műveket pedig olyan hatalmas és tökéletes zenekar 

szólaltatja meg, amilyet tisztán magyar erőkből még talán nem is állítottak össze. A 

filharmóniai zenekar erősítést kapott a rádióban szereplő kisegítőkkel. Ez a száz tagú 

zenekar nem marad mögötte a New Yorki Szimfonikus zenekarnak sem.”  

Papp Viktor zenekritikus így kommentálta a Rádióélet által rendezett hangversenyt: 

„Ilyen nagyszabású művészi hangverseny kevés volt Budapesten, melynek pusztán 

olvastára felragyog minden zeneértő szeme, s melynek hallatára minden zeneileg kevésbé 

képzett ember is elfogódott gyönyörködéssel gondol a Rádió ajándékaira.” 
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Dohnányi Ernő Beethoven-zongoraestje (1932) 

Dohnányi Ernő sokoldalú munkát végzett. Az akkori idők tanúsága szerint azonban az 

igazi élményt az jelentette, ha zongorázott. Mint például 1932. július 22-én, amikor 

Beethoven estjét  közvetítette a Rádió. Íme a Rádióélet beszámolója:  

„Rég nem ült már a mester a Stúdióban a zongora mellé. Betanít, vezényel, kamarazenét 

játszik, főzeneigazgatói dolgait végzi, ami mind elvonja őt hangszerétől, grandiózus 

művészetének kiindulásától. Most aztán egyszerre három Beethoven-alkotást játszik el 

szeretett rádió-közönségének, azzal a művészettel, amelyben egyedülálló. Dohnányi a 

legbensőségesebb zongoraművész és ha azt mondjuk, hogy a legtökéletesebb Beethoven-

játékos, gigászi nagyságára rámutattunk. Varázslatos keze van a billentyűkön. Embereket 

és korokat idéz. Játéka közben egyszer csak megjelenik Beethoven. Az erőteljes és 

fájdalmasan mindenható Beethoven.” 

Dohnányi másik nagy vállalkozása volt, hogy a Zeneművészet klasszikusai címmel húsz 

hangversenyből álló sorozatot vezényelt az Operaház tagjaiból álló zenekar élén. 

Gyarmathy Sándor a Rádióéletben „Próbálnak Dohnányiék” címmel, fotókkal illusztrált 

hangulatos cikkben mutatta be a karmester és a zenekar stúdióbeli műhelymunkáját. 

„Frissen, ruganyosan, világos nyári öltönyben, mindig jókedvűen, megérkezik Dohnányi 

Ernő. Egy-két barátságos üdvözlés és máris bent van a zenekar élén a nagyteremben, ahol 

elhangzanak utasításai. Úgyszólván minden zenekari taggal külön-külön foglalkozik, 

mindenkinek szívesen áll rendelkezésére. Sohasem ideges, sohasem hangos. A szünetben 

seregestől veszik körül a mestert a zenekar tagjai. Közben elfogyaszt egy sonkás 

szendvicset, rágyújt egy könnyű angol cigarettára, s már megy is tovább a próba.” 

Az egyik szünetben Dohnányi Ernő az újságíró kérdéseire válaszolt: „A legrégibb rádió-

dirigensek egyike vagyok, amennyiben még a rádió gyermekkorában, 1925-ben a 

Rákóczi úti stúdióban, 1931-ben pedig Londonban vezényeltem zenekart a mikrofon 

előtt. A rádióműsorban élénken figyelem a külföldi karmestereket. Legszívesebben 

azonban a kamaramuzsikát hallgatom. Meggyőződésem, hogy a rádió visszahozta a 

kamaramuzsika teljes intimitását. Behozza a szobánkba ennek a csipke-finom 

muzsikálásnak minden élvezhető artisztikumát.” 
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Az I. nemzetközi Liszt Ferenc zongoraverseny (1933) 

1933. májusában tartották meg Budapesten az I. nemzetközi Liszt Ferenc 

zongoraversenyt. A művészi megmérettetésre 30 magyar és 53 külföldi zongoraművész 

jelentkezett, és az első díjat az akkor 18 éves Fischer Annie nyerte. A Liszt 

zongoraverseny tervezésében Dohnányi Ernő, Kun Imre, Demény Dezső és mások vettek 

részt. A megvalósítás feladata azonban elsősorban Dohnányira hárult. Vázsonyi Bálint, 

Dohnányi életének ismerője így írt erről: 

„Egy teljes évig dolgozott a verseny előkészítésén. Az első megoldandó probléma a 

valóban előkelő összetételű zsűri biztosítása volt. Dohnányi ezért, egy általa gondosan 

összeállított névsor alapján, személyes levelet intézett mindenkihez, aki számításba jöhet.  

Nem volt könnyű feladat már ez sem: a nyilvánvalóan kívánatos, igazán nagy művészek 

mellett gondolnia kellett a még élő Liszt-növendékekre, akiknek egy része egyáltalán 

nem ütötte meg az ideális zsűri mértékét. Gondolnia kellett arra, hogy lehetőleg minden 

nemzet arányosan képviseltessék a bizottságban. Vigyáznia kellett, hogy ne legyen 

túlságosan nagy a magyar zsűritagok száma, ugyanakkor senki se érezze magát mellőzve. 

Dohnányi a verseny anyagát és az értékelés módszereit nagy gonddal készítette elő. Ő 

maga, mint a bizottság elnöke, nem élt szavazati jogával.” 

 

Fischer Annie zongoraművész 
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Dohnányi Ernő Simona néni c. operájának rádió-bemutatója (1933) 

„Az Operaház évadjának megnyitása előtt a Rádió újdonságszámba menő magyar 

vígoperával kedveskedik közönségének a Stúdióból. Kellemes, kedves, értékes 

muzsikával és érdekes kis történettel. Az előadás bemutatónak számít, mert ez az első 

alkalom, hogy Dohnányi Ernő Simona néni c. alkotása magyar nyelven hangzik el, az 

Operaház művészeinek és zenekarának közreműködésével.”  Így kezdődött Papp Viktor 

zenetörténész Rádióéletben megjelent írása.  

Dohnányi Ernő Simona néni c. vígoperájának ősbemutatója Drezdában volt az 1910-es 

évek elején. Itthon először 1918-ban Debrecenben, majd 1927-ben a budapesti Városi 

Színházban került színre. A rádió-bemutató alkalmából a szövegkönyvet Lányi Viktor 

fordította magyarra, Csanády György rendező pedig mikrofonszerűség szempontjából 

dolgozta át. A hat szereplős operát Basilides Mária, Szabó Lujza, Halász Gitta, Laurisin 

Lajos, Svéd Sándor és Koréh Endre adták elő, a zeneszerző vezényletével.  

Továbbra is Papp Viktor írásából idézek: „Milyen ez a zene? A neoromantikának 

hagyománytisztelő terméke. Melódikus énekbeszédből, áriákból, duettekből, dalokból, 

tánc- és indulószerű részekből s a végén egy brilliáns szextettből áll. Dohnányi jól ismert, 

pompás humorú tolla könnyeden és színesen rajzolta meg a hat szereplő huncutkodó kis 

világát.  

A vígopera-stílus zenei eszközeit bravúrosan önti rá a helyzet-komikumokra s az egész 

partitúra tréfálkozik, mosolyog és nevet. De mindig a szép muzsika nyelvén. A frissen 

gördülő, mulatságos történet ezzel az epilógussal zárul: 

„Már tündököl a friss tavasz, / Hej, víg kacajjal ránk köszönt a kis ravasz, / 

   Zsendül a fű, nyíl a virág, / Megrészegül az egész nagy világ, / 

  Mily dús szerelmi ünnepség! / Emberi szív: most résen légy! / 

  A boldogságot megragadd, / Mert egy-kettőre elszalad.”  
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Dohnányi: Simona néni című operája 

 

A Budapesti Filharmóniai Társaság fennállásának 80. évfordulója (1933) 

1933. október 23-án díszhangversenyt rendeztek a Budapesti Filharmóniai Társaság 

fennállásának 80. évfordulója alkalmából, Dohnányi Ernő, az elnök-karnagy 

vezényletével. A műsorban három új alkotás hangzott el: Dohnányi Ernő Szimfonikus 

percek c. műve, majd Bartók Béla öt magyar népdalfeldolgozása, (a Húsz magyar népdal 

öt számának zenekar-kíséretes átirata), melyben az altszólót Basilides Mária énekelte.  

A harmadik szám pedig  Kodály Zoltán Galántai táncok c. darabja volt.  

Papp Viktor A filharmonikusok ünnepe címmel a következőket írta a Rádióéletben: 

„A Budapesti Filharmóniai Társaság most éri meg fennállásának nyolcvanadik 

esztendejét. Nem jubiláris dátum, de olyan forduló, mely mellett nem lehet szó nélkül 

elhaladnunk. Ezért közli a Rádióélet sorozatosan a Filharmóniai Társaság részletes 

történetét. Ezért ünnepli meg díszhangversennyel zenevilágunk a szezont megnyitó első 

előadást, melynek műsora a Társaság kimagasló eseménye lesz. A műsor olyan új 

magyar művekből áll, melynek szerzői a világ minden részéből szerzik a babért a magyar 

névnek. Dohnányi Ernő, Bartók Béla, Kodály Zoltán, a legnagyobb élő három magyar 

zeneszerző, az ünnepi alkalommal új alkotásokkal köszöntik a Filharmóniát, amely annak 

idején nem kis részben járult hozzá hírnevük emelkedéséhez.”  
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Két ősbemutató az Operaházban: Mosonyi Mihály Álmos c. operája, valamint 

Dohnányi Ernő és Dohnányiné Galafrés Elza A szent fáklya c. tánclegendája (1934) 

1934. december 6-án kettős ősbemutató színhelye volt az Operaház. Mosonyi Mihály  

Álmos c. operája, valamint Dohnányi Ernő és Dohnányiné Galafrés Elza A szent fáklya c. 

tánclegendája került a közönség elé.   

 

Dohnányi Ernő – Dohnányiné Galafrés Elza: A szent fáklya (1934) 

Az Operaház másik bemutatója Dohnányi Ernő és Dohnányiné Galafrés Elza A szent 

fáklya c. tánclegendája volt. A szimbolikus táncjáték szövegét Dohnányiné írta férje 

muzsikájára. Néhány sort idézek Vázsonyi Bálint Dohnányiról írott könyvéből: „Galafrés 

Elza már régóta foglalkozik egy táncjáték gondolatával, mely a Ruralia Hungarica 

zenéjére épülne. A darab azonban rövidnek bizonyul és így Dohnányi pótlásként 

komponálja a később Szimfonikus perceknek nevezett sorozatot. A két ciklus 

kombinációjának eredménye A szent fáklya c. tánclegenda. Galafrés ezúttal valóban 

forradalmit alkot. Valóságos táncpartitúrát talál fel, mely első ízben fejezi ki az alkotó 

összes kívánságát, s még a laikus számára sem hagy kétségeket. A nem mindennapi 

kötetet máig is ott találjuk a párizsi Balett-múzeum állandó kiállításán. A szent fáklya 

sikere sok európai nagyvárost bejárt, amíg a világháború falakat nem emelt a népek 

közé.”  

A zene című folyóiratban Siklós Albert írt kritikát a bemutatóról. Ebből idézek: 

„Dohnányiné Galafrés Elza költői elgondolású mese keretébe foglalta táncpantomimjét, 

hogy elhelyezze benne férjének, Dohnányi Ernőnek két mesterművét: a Ruralia 

Hungaricát és a Szimfonikus perceket. Az egyes számok elé és közé rövid összekötő 

részleteket írt még Dohnányi, hogy a kísérőzenét egységessé tegye. Káprázatosan szép 

színpad, gyönyörű táncosnők, zseniális jelmezek, pazar díszletek gyönyörködtetik a nézőt 

rövid félórán át.  Galafrés Elza, egykor maga is a pantomimjáték egyik legnagyobb 

művésze, nagy tudással, ihletettséggel, sok fantáziával oldotta meg feladatát. Dohnányi 

ötletekben sziporkázó, invenciózus muzsikáját Fleischer Antal karmester szólaltatta meg 

lendületes, színes dinamikával.” 



40 

A szent fáklya című tánclegenda bemutatójáról megjelent fotók között egy kép az ágyban 

fekvő Dohnányi Ernőt mutatja, a következő szöveggel: „Dohnányi Ernőnek hosszú 

betegsége alatt egyedüli szórakozása a rádió volt. Új művének bemutatását is rádión 

hallgatja, mert a lakását elhagynia még most sem szabad.”  

Dohnányi Ernő életében az 1934-es esztendő sikeres volt, ugyanakkor hosszan elhúzódó 

betegsége miatt nagyon nehéz is. Hubay Jenő utódjául Dohnányi Ernőt nevezték ki a 

Zeneművészeti Főiskola főigazgatójává. Papp Viktor a Rádióéletben a következőket írta: 

„Kétszeres öröm tölti el a Magyar Rádiót erre a kitüntetésre, mert Dohnányi 

működésének javát az utóbbi esztendőkben a Rádió szolgálatába állította, mint 

főzeneigazgató. Minden fontosabb zenei kérdésben az ő véleményezése dönt, a 

legjelentősebb hangversenyeket ő vezényli, zongorázik, kamara-zenél, a műsor- és 

zenetanácsi üléseket soha el nem mulasztja, és kritikus szemmel figyeli az adást. Ezt a 

sokoldalú munkát példaadó szorgalommal és kedvvel végzi.  

Ha a Rádióban dolgozik, egész lénye a Rádióé. Ha szeretett filharmonikusait tanítja és 

vezényli, egészen karmester és zenekari pedagógus. Ha a Zeneművészeti Főiskola 

zongora- és zeneszerző művészképzőjével foglalatoskodik, egészen tanár és mindig 

szellemi barátja tanítványainak. Ennyi munka mellett, melyekből nem akar és nem is tud 

mellőzni egyet sem, most a Főiskola legfőbb vezetését is vállalta. És ha vállalta, be is 

fogja tölteni, a magyar zenevilág általános megelégedésére.”  

 

 

Galafrés Elza: A szent fáklya - táncpantomim  

 



41 

Bemutatták Dohnányi Ernő C-dúr szextettjét (1935) 

1935 tavaszán fejezték be a Rádió bővítési munkálatait, melyekkel nemcsak egy hatalmas 

új épületrészt létesítettek, hanem a régi épületben is bonyolult átalakításokat végeztek.  

A Rádióélet rendszeresen ismertette a munka állását, majd a befejezésről is örömmel  

adott hírt: „A lakihegyi 120 kilowattos nagyadóállomás és a kettős magyar műsor 

egészen új igényeket támasztott az intézménnyel szemben. Ezek kielégítésére épültek 

meg a Magyar Rádió új stúdióhelyiségei, melyeket 1935. május 14-én mutattak be a sajtó 

képviselőinek. Két új középnagyságú stúdió épült a kamarazene és a prózai adások 

számára. Az új épület legimpozánsabb része a 320 négyzetméter alapterületű zenekari 

stúdió.  A sajtóbemutató vendégei bejárták az egész épületet, amelynek pompás 

berendezéséről a legnagyobb elragadtatással nyilatkoztak.” 

Az új zenekari stúdió akusztikájának kialakításában Dohnányi Ernőnek, a Rádió zenei 

főigazgatójának is része volt, mert kifinomult hallásával segítette a fizikusok és 

technikusok bonyolult számításait. Sőt még hosszú betegsége alatt is figyelemmel kísérte 

a munkálatokat.  

Ez a Rádióéletnek adott nyilatkozatából is kiderül: „Állandóan hallgattam a rádión 

keresztül azokat a hangversenyeket, amelyeket ebből az új stúdióból közvetítettek. 

Megfigyeléseimet feljegyezve, közöltem azokat a technikusokkal. Most, amikor már 

betegségemből felépültem, boldogan látom, hogy milyen pompás hanghatások érhetők el 

ebben a szép és elegáns nagy stúdióban.  Zenei terveimről annyit mondhatok, hogy a 

Júniusi Ünnepi Hetek alkalmából többször is fogok szerepelni. Először Telmányi Emil 

hegedűművésszel együtt Beethoven-szonátákat játszom.  1935. június 16-án pedig a 

kiegészített Waldbauer vonósnégyessel bemutatjuk nemrég elkészült új kamarazenei 

művemet, a C-dúr szextettet.  

Vázsonyi Bálint erről a műről így írt a könyvében:  „A Júniusi Hetek keretében, 1935-

ben került bemutatásra az Op. 37-es Szextett, zongorára, hegedűre, brácsára, csellóra, 

klarinétra és kürtre. Összefoglalás ez a mű. Hosszú betegsége alatt készült, ezért érezzük 

benne a szenvedés panaszát. De ezen felülkerekedve a költő optimizmusa és 

mindenekelőtt, őszinte és tiszta lírája beszél a darabból. A IV. tétel jazz-paródiája pedig a 

Dohnányi-humor egy újszerű hajtása.”   
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Európa-hangverseny a Liszt-emlékév küszöbén (1935) 

Az 1936-os évben ünnepelte a zenei világ Liszt Ferenc születésének 125. és halálának 50. 

évfordulóját, ezért az 1935. október 22-vel, Liszt születésnapjával kezdődő, a következő 

születésnapig terjedő évet Liszt-emlékévnek nyilvánították.  

A Rádióújságban Koudela Géza így írt erről: „Milyen lesz a mi Liszt-emlékévünk? 

Külsőségeiben nem lehet olyan pompás, olyan ragyogó, mint a nálunk nagyobb, 

szerencsésebb, gazdagabb, boldogabb kultúr- nemzeteké. De tartalomban s bensőségben 

azokénál is különbnek kell lennie. Mert ehhez nem pénz, kedvező politikai atmoszféra 

kell elsősorban, hanem a legnagyobb csodákat teremtő erők: ész, lélek, munka, kitartás, 

szeretet!”   

 

Liszt Ferenc 

1935. szeptember 10-én a Magyar Rádió a Liszt-emlékév bevezetéseként emlékezetes 

koncertet rendezett. A Budapestről sugárzott hangversenyt 16 ország 100-nál több 

rádióállomása közvetítette. „A Magyar Rádiónak jutott az a megtiszteltetés, hogy e 

valóban ünnepinek ígérkező hangversenysorozatban elsőnek álljon zeneművészetével a 

világ láthatatlan nagy pódiumára. Küszöbön a Liszt-év és éppen ezért az első újrendszerű 

Európa-hangversenynek nemcsak zenei, de magyar szempontból sem lehetett volna szebb 

és ünnepibb keretet adni, minthogy ez az est Liszt halhatatlan lángelméjének hódol. 

Este fél 9-kor a bemondó bekonferálta, hogy a Magyar Rádió Liszt-hangversenye 

következik Európa és Amerika részére. Dohnányi Ernő karmesteri pálcája nyomán 

felhangzott a Tasso című szimfonikus költemény.  
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Ezt követte a Haláltánc: a Dies irae hátborzongató változatait Bartók Béla játszotta 

zongorán, megdöbbentő mélységgel és csodálatos virtuozitással. Ritka esemény! Bartók 

mint virtuóz és Liszt játékos! Majd Báthy Anna megkapó művészettel énekelt két dalt. A 

hangversenyt Szentgyörgyi László fiatal hegedűművész szólójával a XIV. magyar 

rapszódia fejezte be, amelyet talán sehol sem tudnának úgy előadni, mint ahogy mi 

magunk tudjuk az egész világ elé tárni a nagy zenész vallomását magyarsága mellett.”  

 

Dohnányi Ernő levele Liszt Ferenc jelképes sírhelyével kapcsolatosan (1936) 

1936-ban, Liszt Ferenc halálának 50. évfordulóján a zenei közvélemény hatására Papp 

Viktor zenetörténész fogalmazta meg azt az elgondolást, hogy amíg nem sikerül Liszt 

hamvainak hazahozatala Bayreuthból, addig is állítson a nemzet szimbolikus 

díszsírhelyet számára, ahol mindenki láthatná, hogy a nyitott sír hazánk nagy fia 

hamvainak hazatérését várja.  

Papp Viktor javaslatára elsőként Dohnányi Ernő válaszolt: „Kedves Barátom!  

Kitűnő gondolatodat, hogy addig is, amíg Liszt Ferencnek idegenben pihenő hamvait 

alkalmas időpontban hazahozatjuk, emeltessék emlékezetére egy mauzóleum vagy 

jelképes sírhely: a legnagyobb örömmel fogadom. A magam részéről a belvárosi 

Ferences templomban emelendő jelképes síremlék létesítését tartom a nagy Mester 

emlékéhez legméltóbbnak, hiszen ez a hely volt számtalanszor Liszt lelki 

elmélyülésének, imába borulásának szentelt helye.  

Azt is szükségesnek találom, hogy e síremlék közadakozásból állíttassék fel, mert 

ilyképpen lesz a nemzet összességének megnyilatkozásává. Én készséggel állok 

személyemben is a megmozdulás mellé, és bízom benne, hogy országunk művészei teljes 

lelkesedéssel fogják a gondolatot szolgálni. A Liszt Ferenc-kultusz fejlesztése érdekében 

való nemes elgondolás rám mindenkor számíthat. Szeretettel üdvözli: Dohnányi Ernő. 

Budapest, 1936. április 26.”  

 

Dohnányi Ernő zongoraestjei (1937) 

1937. márciusában jelent meg a Rádióéletben a következő hír: „Dohnányi Ernőnek, a 

Rádió főzeneigazgatójának a francia köztársaság elnöke a Becsületrend tiszti-keresztjét 

adományozta, amelyet Alfred Cortot, a világhírű francia zongoraművész legutóbbi 
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budapesti tartózkodása alkalmával személyesen nyújtott át. S mint mondotta, 

Dohnányiban a zeneművészet kimagasló alakját, a francia muzsika őszinte barátját 

ismerte meg.” 

A hangversenyélet Dohnányi Ernőt, mint zongoraművészt, betegsége és más 

elfoglaltsága miatt, hosszú időn keresztül nélkülözte. Ezért is jelentett olyan nagy örömet 

rajongóinak, hogy az 1937-es esztendőben több alkalommal is csodálhatták pianista 

művészetét a Zeneakadémián és a Rádió stúdiójában megtartott hangversenyein. Tóth 

Aladár február 29-én, a Pesti Naplóban többek között ezt írta:„Hogy megdobbant a 

közönség szíve, mikor Dohnányi Ernőt ismét hallotta zongorázni! Mikor ismét 

felragyogott előttünk eredeti tiszta fényében az eszmény, mely hazánkban egy egész 

generációnak a zongoraművészet legfőbb eszményét jelentette! És kívánhat-e magának 

zenésznemzedék magasabb tanítást annál a hangnál, mely Dohnányi zongoráján az ihlet 

pillanatában felcsendül, annál a varázslatos hangnál, mely a szellem teljes diadala az 

anyagon, a szabad lélek diadala minden formai megkötöttségen, a zene költészetének 

diadala magán a muzsikán. Dohnányi stílusának anyagtalansága, maradék nélküli 

átszellemültsége a mai zongoraművészet legfőbb csodája. Ez a stílus, ez a varázs 

kétségkívül utánozhatatlan, tanulhatatlan. Mégis: hatása, tanítása mérhetetlen 

jelentőségű. Mert ha nem is vezethet, taníthat mást önnön tökéletességére, irányíthat és 

oktathat általában az igazi művészetnek arra a bensőségére, mely hadat üzen minden 

külső mesterkedésnek. Azáltal, hogy minden külsőséget elfeledtet, teljesen a lélekre 

irányítja a figyelmet.” 

 

A 60 éves Dohnányi Ernő köszöntése (1937) 

1937. július 27-én töltötte be 60. évét Dohnányi Ernő. A Rádióélet riportere interjút 

szeretett volna kérni tőle ez alkalomból, de a mester szerényen elhárította az ünneplésnek 

még a tervét is. Koudela Géza így csak a saját gondolatait írhatta le: „A 60 éves 

Dohnányi Ernő megünneplésével tartozunk magunknak és Dohnányinak és a jó Istennek! 

Tartozunk magunknak: emberségünknek s magyarságunknak. Mert lehet-e, van-e szebb s 

nemesebb emberség annál, mely felismeri, tiszteli és szereti igaz értékeit s hálásan 

megbecsüli ezeket?   
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S főként manapság nem kell-e örülnünk annak, hogy az anyagi világrend hanyatlása közt 

kultúránk oly kincsekkel büszkélkedhet, minők Dohnányinkat telítik? S csoda-e, ha 

magyarságunk szíve dobbanása is hirdeti népeknek és nemzeteknek, hogy a mi 

Dohnányink ünneplése az egyetemes művészet ünnepe, mert ez a születésnap nemcsak a 

mi házi ünnepünk, hanem az egész kultúr világé? És hálaünnepséggel tartozunk a jó 

Istennek, aki Dohnányinkat úgy éltette 60 évig, hogy senki sem hiszi el róla a 60 évet! 

Fiatal, élénk, ruganyos, ragyogószemű, fáradhatatlan, szellemes, lelkes. Igen: hála 

Istennek Dohnányinkért!” 

Dohnányi Ernő születésnapján a Rádió műveiből összeállított ünnepi hangversennyel 

köszöntötte zenei főigazgatóját.  

 

Dohnányi Ernő Beethoven-szonáta estjei (1937) 

1937-ben egy nagyszabású rádiósorozat kezdődött, amelyben Dohnányi Ernő Beethoven 

zongoraszonátáit játszotta. Ez a nagyszerű vállalkozás önmaga számára művészetének 

összefoglalása lehetett, rajongóinak pedig nagy öröm és ajándék. 

Dohnányi 14 este játszotta a zongoraszonátákat, a 15. koncerten pedig a 33 változatot 

Diabelli témájára. A zongoraesteket Bartha Dénes előadása vezette be.  

Dohnányi Ernő művészi pályáján Beethoven zongoramuzsikája mindig jelen volt.  

Tóth Aladárt egy másik Dohnányi-estről írott és 1937. október 31-én megjelenő kritikája 

szerint éppen egy Beethoven zongoraverseny hallgatása késztette emlékezésre: 

„Negyven esztendővel ezelőtt egy fiatal komponista mutatkozott be a pesti filharmonikus 

hangversenyek közönségének: Dohnányi Ernő. Húsz éves volt, még csak imént került ki 

a Zeneakadémiából, Thomán István tanterméből. Beethoven G-dúr versenyművét 

játszotta. A zenekart Richter János, korának talán legnagyobb karmestere vezényelte. 

Boldog idők!  Az ifjú zongoraművésznek nem volt egyéb gondja, mint beletemetkezni 

zongoraszólamának beethoveni szépségeibe és maradék nélkül kihozni hangszeréből 

mindazt, ami lelke húrjain a Beethoven-muzsikából rezonált.  A fiatal művész párját 

ritkító zeneisége és zenei kultúrája, makulátlan ízlése, magával ragadó temperamentuma, 

szabadon szárnyaló fantáziája, mesébe illő pianisztikus érzéke, nehézségeket nem ismerő 

virtuozitása és mindenekfölött varázslatos poétaegyénisége egy-csapásra meghódította a 

közönséget.  
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Negyven esztendő telt el azóta. És Dohnányi, hatvan évvel a vállán, ismét ott ül a 

zongoránál, ismét Beethoven G-dúr versenyét játssza, a filharmonikus zenekarral. Nagyot 

fordult az idő kereke negyven esztendő alatt. A filharmonikusok ifjú vendégszólistájából 

a filharmonikusok elnök-karnagya lett. A zongora mellől maga vezényli a zenekart.   

Hol van az az idő, mikor művészetének egyéb gondja sem volt, mint a Bösendorfer! 

Ma ránehezedik nemcsak a zenekar gondja, hanem gondja a Zeneművészeti Főiskolának, 

melynek főigazgatója, gondja a Rádiónak, melynek zenei vezetője és gondja sok-sok más 

hivatalos és félhivatalos tennivalónak, melynek szálai mind az ő kezébe futnak össze.  

De vajon nem cserélné-e el Dohnányi Ernő ezt a beteljesedést ifjúságának büszke 

reményeiért?”   

 

Dohnányi Ernő I. hegedűversenye a Rádióban (1939) 

1939. húsvét hétfőjén a rádió műsorának zenei csemegéjét Dohnányi Ernő I. 

hegedűversenye jelentette. A hegedűszólót a külföldön élő Telmányi Emil játszotta. 

1919-ben is ő mutatta be a művet Koppenhágában, majd Budapesten. A hegedűművész 

1939-körül már csak ritkán vállalt nyilvános szereplést, de a Rádió stúdiójának intim 

körülményei között szívesen eljátszotta újra ezt a művet. Péterfi István Rádiózene címmel 

írta a műsorokkal kapcsolatos megjegyzéseit. Például ezt: „Az utóbbi napok szereplői 

közül elsősorban Telmányi Emilről, a Dániában élő kiváló hegedűművészről emlékezünk 

meg. Dohnányi Ernő hegedűversenyét játszotta meleg tónussal a szerző személyes 

vezényletével és az operaházi zenekar kíséretével. Kár, hogy Telmányi már hosszabb idő 

óta nem ad nyilvános hangversenyt Budapesten.”  

 

Telmányi Emil hegedűművész 
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Kassai Ünnepi Hetek (1939) 

Az 1939-es év őszi eseményei megváltoztatták az emberek szokásait, időbeosztásukat a 

Rádió hírszolgálatához igazították. Az aktuális híreken kívül néhány zenei-művészeti 

műsor is felhívta magára a figyelmet, mint például novemberben az újra magyarrá lett 

felvidéki városban, Kassán megrendezett Ünnepi Hetek közvetítései. A Rádióélet 

műsorajánlatában ez olvasható: „A felvidéki magyar művészeknek 1919 és 1939 között 

kevés bemutatkozási, megszólalási lehetősége volt. 1939 novemberében Kassa városa 

ünnepi hetek keretében mutatja be az eddig rejtőzködő, de azért élő és dolgozó 

művészeket. Kiállítást rendeznek festők alkotásaiból, bemutatják az összegyűjtött 

népművészeti emlékeket, és dalba, táncba foglalják a környék népszokásait. Az ünnepi 

műsorok sorozatában a Kassai Rádió is tevékenyen részt vesz.” 

A budapesti Rádió pedig zenetörténeti szempontból is jelentős eseményt közvetített: 

a kassai Schalkház dísztemében 1939. november 4-én megrendezett hangversenyt, 

amelyen Dohnányi Ernő, Bartók Béla és Zathureczky Ede szerepeltek.  

Zathureczky hegedűjátékában, a szerzők zongorakíséretével hangzott el Dohnányi 

Hegedű-zongoraszonátája, valamint Bartók I. rapszódiája és Országh Tivadar 

átdolgozásában Bartók Magyar népdalok c. darabja. Dohnányi Ernő és Bartók Béla 

eljátszotta Liszt két zongorára írott Patetikus koncertjét és még egy Beethoven-szonáta is 

elhangzott Dohnányi előadásában.   

 

Dohnányi Ernő: Cantus vitae (Az élet dala) szimfonikus kantáta (1941) 

1941. április 28-án mutatták be az Operaházban Dohnányi Ernő Cantus vitae (Az élet 

dala) c. öt tételes kantátáját. A szólórészeket Rigó Magda, Basilides Mária, Rősler Endre 

és Losonczy György énekelték, a Székesfővárosi Énekkart, az Erzsébet Nőiskola kórusát, 

valamint a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát a zeneszerző vezényelte. A 

koncertet a Rádió is közvetítette. Íme a bemutató előzményei: a Rádióélet 1940. 

novemberi számában örömmel adták hírül, hogy Dohnányi Ernő meggyógyult:„Néhány 

héttel ezelőtt híre terjedt, hogy Dohnányi Ernő beteg. Az egész zenei világ aggódó 

szeretettel figyelte a trombózis lefolyását. Ma már elmondhatjuk, hogy a mester erős 

szervezete és gyógyulni akarása leküzdötte a betegséget.  
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A Gellért szálló szanatóriumi szobájában már dolgozik: most fejezi be Cantus vitae  

(Az élet dala) című szimfonikus kantátáját, amely Madách Imre Az ember tragédiája 

alapján, válogatott szövegrészekre készült. Lélektanilag a zene derűlátóbb mint a drámai 

költemény. Például az Istent dicsőítő ének, amellyel Az ember tragédiája kezdődik, a 

kantáta befejező tétele lett: a kételkedés így vigasztaló harmóniában oldódik fel.” 

A háború felé sodródó országban Dohnányi Ernő új műve a küzdést, a jövőbe vetett 

bizalmat sugallta a bemutató közönsége számára.  

 

Mozart zongoraversenyei Dohnányi Ernő előadásában (1941) 

A hangversenyek közül kiemelkedtek azok a zenekari esték, amelyeken Mozart 

zongoraversenyei hangzottak el Dohnányi Ernő előadásában.  

Vázsonyi Bálint Dohnányiról szóló könyvében ezt írta: „Dohnányi életében 

hagyománnyá vált a hiányzó napsugarat környezete számára pótolni. Még most is, a 

történelem e teljes napfogyatkozásának idején, megkísérli azt, amire egyénisége, 

tehetsége kötelezi. S mi volna kézenfekvőbb, mint éppen Mozart, kit másfél évszázaddal 

korábban temettek jeltelen tömegsírba. Még most is, 64 éves korában, úttörő munkát 

végez: a Rádióban Mozart összes zongoraversenyét játssza sorozatban. Nemcsak a 

manapság számon tartott 23-at, még a 4 gyerekkori, feltehetően átiratnak tekintendő 

versenyművet is előadja. Mindhez saját kadenciát játszik és ezeket, előkészített vázlat 

alapján, többnyire a helyszínen rögtönözte.  

Így ér véget lassan zongorista pályafutása Magyarországon.”   

 

Dohnányi Ernő számára az 1941-es esztendő a sorsdöntő változások kezdetét jelentette.  

Ekkor mondott le ugyanis a Zeneművészeti Főiskola főigazgatói tisztéről, mert nem értett 

egyet azokkal, akik a Zeneakadémiáról el akarták távolítani a zsidó tanárokat.  

A kormány kérésére azonban utódjának kinevezéséig vállalta az igazgatói teendők 

ellátását.  

 

1943. október 7-én Dohnányi Ernő vezetésével megalakult a Rádiózenekar 

„1943. október 7-én a Városi Színház hangversenytermet ábrázoló színpadán, 

lépcsőzetes dobogón helyezkedett el a frakkba öltözött 70 tagú zenekar.  
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Dohnányi vezényel 

A karmesteri emelvényen megjelent Dohnányi Ernő, a Rádió főzeneigazgatója és intésére 

felcsendült Liszt Ferenc Les préludes című szimfonikus költeménye.  

A termet zsúfolásig megtöltő közönség, valamint a rádióközvetítés sok százezer 

hallgatója tanúja lehetett a Rádiózenekar bemutatkozásának. A koncerten jelenlévők 

fokozódó lelkesedéssel ünnepelték nemcsak a vezénylő Dohnányi mestert, majd Chopin 

f-moll zongoraversenyének elhangzása után a szólót bravúrosan játszó Károlyi Gyula 

zongoraművészt, hanem az első nyilvános hangverseny tűzpróbáját kiálló Rádiózenekart 

is.” 

A Rádióéletből idéztem a Rádiózenekar sikeres bemutatkozásáról szóló tudósítást. 

A Rádió házi-zenekara egyébként már évek óta működött, hiszen az úgynevezett 

szalonzenekar 1936. február 1-jén kezdte meg működését Bertha István vezetésével.  

Ez a kiváló muzsikusokból álló együttes főleg hatásos, könnyed, rövid műveket játszott.   

1941 augusztusától kezdve nevüket a műsorújság már Rádiózenekarnak írta és időnként, 

főleg ünnepélyes alkalmakkor szimfonikus igényű, komoly zeneműveket is játszottak.  

Például Liszt szimfonikus költeményeit, vagy a Dohnányi Ernő által sorozatban játszott 

Mozart-zongoraversenyek egy részét, valamint modern magyar darabokat.  

A Rádiózenekar megalapítását azonban 1943. október 7-től kezdve számítjuk. 
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90 éves a Budapesti Filharmóniai Társaság (1943) 

1943. november 26-án a Budapesti Filharmóniai Társaság fennállásának 90. évfordulója 

alkalmából Dohnányi Ernő vezényletével ünnepi magyar estet rendeztek az Operaházban.  

A Budapesti Filharmóniai Társaság első hangversenyét 1853. november 20-án tartották a 

Nemzeti Múzeum dísztermében. A zenekart Erkel Ferenc vezényelte, aki nemcsak 

alapítója és karnagya, de késő öregkoráig éltető lelke volt a Filharmóniai Társaságnak. A 

zenekar 90 éves történetét négy jelentős elnök-karnagy határozta meg: Erkel Ferenc az 

alapítástól kezdve 1875-ig, majd fia, Erkel Sándor 1900-ig, Kerner István 1919-ig, és 

utána Dohnányi Ernő.  

Az alapítás 90. évfordulóján felcsendültek Liszt, Kodály, Bartók művei, valamint 

Dohnányi Ernő Változatok egy gyermekdalra c. kompozíciója. Amikor ez a darab 

következett, Dohnányi átadta a karmesteri pálcát Rubányi Vilmosnak, ő pedig a zongora 

mellé ült, hogy művének szólóját játssza. Az ünneplés azonban csendes volt, mintha csak 

érezték volna a zenekar tagjai, hogy együtt-zenélésük hónapjai meg vannak számlálva. 

Bizonyos faji törvények ugyanis lehetetlenné tették az intézmény munkáját, ezért 1944. 

május 11-én beszüntették működésüket.  

 

Dohnányi Ernő búcsúja Magyarországtól (1944) 

1944-ig Dohnányi Ernő zenei nagyhatalom volt: a Budapesti Filharmóniai Társaság 

zenekarának elnök-karnagya, a Zeneművészeti Főiskola főigazgatója és a Magyar Rádió 

főzeneigazgatója, a legnépszerűbb zongoraművész, művésznövendékek tanára, 

támogatója, valamint elismert zeneszerző. Tevékenységének felsorolását még lehetne 

folytatni.  Mindez 1944-ben Magyarországon lezárult.  

Vázsonyi Bálint Dohnányiról szóló könyvében ezt írta:  „Dohnányi Ernő 67 éves ekkor.  

Sok tapasztalat áll mögötte. Tudja, hogy minden ember céltábla, aki saját területén 

kimagaslik a tömegből. A művész még annál is inkább, hisz egész munkássága a 

nyilvánosság előtt zajlik. Ugyanakkor erősen él még benne 1919-1920 emléke is. Tudja, 

hogy a háború – különösen a vesztett háború – forradalmakat és ellenforradalmakat szül, 

a forradalom pedig őrségváltást eredményez. Nem kellett különleges képzelőerő ahhoz, 

hogy tisztán lássa: Magyarországon gigászi lesz az őrségváltás. Huszonöt évvel korábban 

végigharcolta, kiböjtölte. Már nem volt elég fiatal ahhoz, hogy elölről kezdje.” 
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Ezeket végiggondolva, Dohnányi Ernő 1944. november 24-én elhagyta az országot.  

 

 Dohnányi búcsúzik hazájától 

Mi történt Dohnányi Ernővel? (1945) 

Az előző év krónikájában említettem, hogy Dohnányi Ernő alapos megfontolás után  

1944. november 24-én elhagyta az országot. Sorsának ez utáni, hazai alakulása a magyar 

zenetörténet egyik legkínosabb esete. 1945 tavaszán Jemnitz Sándor elnökletével 

„igazolóbizottság” kezdte meg működését, amely összeállította a háborús bűnösök 

listáját. A vád: intellektuális munka a nyilasok és a háború folytatása mellett. A listán a  

8. név: Dohnányi Ernőé volt. Igaz ugyan, hogy 1945. december 14-én az Igazságügy 

miniszter az „előzőleg illetéktelenül nyilvánosságra jutott névjegyzékből” törölte 

Dohnányi Ernő nevét, de azért a kínos szituációt elfeledni nem lehet.  

 

A Magyar Rádió szimfonikus zenekara (1945) 

Az 1945-ös évben a Rádiózenekart újjá kellett szervezni. Sőt, új időszámítást kezdtek, 

mintha a háború előtt nem is lett volna Rádiózenekar, mivel nem volt illő kiejteni sem 

Dohnányi Ernő nevét, aki azt a régi zenekart alapította. Azért, hogy utólag igazságot 

tegyünk, röviden felidézem az oly népszerű, sok sikert aratott, háború előtti Rádiózenekar 

történetét: A Magyar Rádióban 1936. február 1-én kezdte meg működését az úgynevezett 

„szalonzenekar” Bertha István vezetésével. Ez a kiváló muzsikusokból álló együttes 

főleg hatásos, könnyed, rövid műveket játszott.  1941. augusztusától kezdve nevüket a 

műsorújság már Rádiózenekarnak írta és időnként, - főleg ünnepélyes alkalmakkor – 

szimfonikus igényű, komoly zeneműveket is játszottak, mint például Liszt szimfonikus 
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költeményeit, vagy a Dohnányi Ernő által sorozatban játszott Mozart-zongoraversenyek 

egy részét, valamint magyar zeneszerzők új műveit.  

Dohnányi Ernő, a Rádió főzeneigazgatója az együttest kibővítette és az immár 

hivatalosan megalapított Rádiózenekar 1943. október 7-én a Városi Színházban 

nyilvános hangversenyen mutatkozott be, az alapító karnagy, Dohnányi Ernő 

vezényletével és … óriási sikerrel. Az előzmények ismertetése persze mit sem von le 

abból a teljesítményből és hősies erőfeszítésből, amellyel a Rádiózenekart a háború 

pusztításai után újra meg kellett szervezni, a próbákat elkezdeni, hogy a felszabadult 

Magyar Rádió első adásában 1945. május 1-én Ferencsik János és Polgár Tibor 

vezetésével már játszani tudjanak.  

 

A Rádiózenekar helyzete 1956 végén 

1956 végén megnyíltak a határok Nyugat felé és a magyar előadóművészek egy részének 

az itthon-maradás, vagy az elmenetel volt fő gondja. Sajnos, a Rádiózenekar több kitűnő 

tagja is a külföldre való távozást választotta. Főleg a vonós szólamokban volt nagy a 

veszteség. 1956. decemberben mégis elkezdték a próbákat Ferencsik János és Komor 

Vilmos vezényletével.  

Hiányt-pótló, új felvételekre készültek, elsősorban Dohnányi Ernő műveiből. 

Boros Attila sorait idézem, a Rádiózenekar történetéről írott könyvéből: „Sajnos, véres 

történelmi sorsforduló volt szükséges ahhoz, hogy egy mulasztást pótoljon, egy hibát 

jóvá tegyen a magyar zenei élet. Dohnányi Ernőről, a világhírű zongoraművészről, 

zeneszerzőről van szó, akinek szerzeményeit 1945 óta nem játszották az országban, 1956. 

decemberében viszont kampányszerűen készültek a felvételek műveiből. Az 1945-ben 

háborús bűnösnek nyilvánított, majd röviddel utána a vádak alól felmentett zeneszerző 

rehabilitására, (jó hírének visszaállítására) végül is csak 1956. decemberében került sor. 

Dohnányi hat zenekari művét a Rádióban sietve hangszalagra vették és a rádió 

műsorában sugározták.”   

 



53 

 

Dohnányi Ernő 

Elhunyt Dohnányi Ernő (1960) 

1960. február 9-én New Yorkban elhunyt Dohnányi Ernő. Munkásságának jelentőségét – 

természetesen más korban és más körülmények között – Erkel Ferencéhez hasonlíthatjuk. 

Dohnányi is hármas minőségben működött: mint zongoraművész, karmester és 

zeneszerző. De volt idő – különösen 1934 és 1941 között – amikor vezetője volt szinte 

mindegyik fontos intézménynek: az Erkel által alapított Budapesti Filharmóniai Társaság 

zenekarát 25 éven keresztül vezette mint elnök-karnagy, ezen kívül a Zeneművészeti 

Főiskola tanára, igazgatója és főigazgatója – az Operaháznak ugyan nem -  de vezetője 

volt még 1931-től a Magyar Rádió zenei osztályának is. 
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1944-ben felismerte, hogy élete és további működése Magyarországon nincs biztosítva, 

ezért  67 évesen elhagyta az országot. Éveken keresztül bolyongott a világban, míg végre 

Florida fővárosában, Tallahasseeban az egyetem dékánja állást ajánlott fel számára. Itt 

letelepedhetett és élete utolsó 10 esztendejét nyugalomban, jobbára tanítással tölthette. 

 

Dohnányi Ernő 1960. február 9-én bekövetkezett haláláról Budapesten kevesen vettek 

tudomást, legfeljebb híranyagban emlékeztek meg róla. Egyik hűséges tanítványa, 

Vázsonyi Bálint múlhatatlan érdeme, hogy összegyűjtötte a mesterére vonatkozó 

dokumentumokat és megírta életrajzát. Az ő könyvéből idézem az utolsó hetekről szóló 

emlékeket: „Dohnányi három trombózis és jó néhány kisebb betegség után élete utolsó 

tíz évében kitűnő egészségnek örvendett. Vigyázott magára, sokat pihent, ha lehetett – de 

ezt fiatal korában is így tette. Segítségére volt veleszületett fizikai lazasága, 

elengedettsége, mely minden tevékenységét megkönnyítette.  

1960. január közepén New Yorkba utazott, hogy Beethoven utolsó szonátáit hanglemezre 

vegye. A jéghideg stúdióban megfázott, belázasodott és a hajszolt munkatempót a szíve 

nem bírta tovább. Tallahasseeban temették el. Inkább kert, mint temető, ahol nyugovóra 

tért. És most, a hasonló életút kapcsán Bartók Béla jut eszünkbe: munkásságuk java 

hazájukban összpontosult, de életüket amerikai egyetemek méltatlan vezetőinek 

árnyékában fejezték be. Mindketten New Yorkban haltak meg s amerikai temetőben 

nyugszanak.” 

Tudjuk, Bartók Béla hamvait azóta hazahozták. Vajon mikor kerül sor arra, hogy 

Dohnányi Ernő hamvai is hazai földben nyugodjanak, véglegesen? Addig is azt 

szeretnénk, ha emléke az őt megillető módon maradna meg minden zeneszerető ember 

szívében.  

 

Száz éve született Dohnányi Ernő (1977) 

1977. július 27-én emlékezett a zenei világ Dohnányi Ernő születésének 100-ik 

évfordulójára. 1939-ben Tóth Aladár így írt róla: „Ezerszer is és mindig újra valljuk, a 

földkerekségen ma Dohnányi ért legjobban a zongorához, költője a hangszernek, olyan 

teljesen, olyannyira maradék nélkül, mint ma senki más.”  
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Ám, egyre ritkul a zongorajátékára emlékező közönség és mára csak néhány hanglemeze 

maradt meg örökségként. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy Dohnányi 

művészetének fénykorából sajnos kevés felvétel maradt játékáról, azok is kezdetleges 

hangtechnikával készültek. Az időskoriak pedig nem állíthatók egy sorba a fiatalabb 

művész páratlan teljesítményeivel.  

A centenárium alkalmával Kecskeméti István zenetörténész írt elemző, értékelő 

tanulmányt, ebből idézek: „Hosszú pálya volt Dohnányi Ernőé. Évszázada, hogy 1877. 

július 27-én megszületett, de még csak jó másfél évtizede, hogy meghalt. Térben és 

időben egyaránt hosszú utat tett meg 83 éve során. Élethatáraival körül-érte az új zenét, s 

ha nem is mindig alkotó részese, de tanúja volt a roppant ívű átváltozásoknak.  

S éppen mert századunk zenei életműveinek egész sora pergett le szeme-láttára, 

valósággal meghökkentő, hogy ugyanez a Dohnányi Ernő a korábbi, letűnt történeti kor 

mestereivel is találkozhatott még. Talán láthatta Liszt Ferencet (édesatyja egyszer együtt 

muzsikált vele!), élvezhette Brahms személyes pártfogását, amikor a pályavégző mester 

saját otthonában fogadta a pályakezdő zeneakadémistát, és előadatta c-moll zongorás-

ötösét. Dohnányi Ernő folytatta két nagy magyar muzsikus elődjének: Erkelnek és 

Lisztnek a pályáját is. Erkel Ferencnek részben még az életrajzát is örökölte. Mindketten 

83 évet éltek, s amellett, hogy zongoraművészként és zeneszerzőként működtek, elnök-

karnagyai voltak a Budapesti Filharmóniai Társaságnak, továbbá igazgatói és a tanárai a 

Zeneakadémiának. Az utókor mégis inkább Liszt Ferenc, mint Erkel örökösének érzi. 

Nemcsak abban az értelemben vált a 20. század Liszt Ferencévé, hogy tüneményes 

zongorázásával világrészek zeneközösségét hódította meg, hanem azáltal is, hogy 

káprázatosan tudott első látásra partitúrákat megszólaltatni, zeneszerző-társak friss 

kottakéziratait náluk is jobban elzongorázni, páratlan érzékkel rögtönözni, sőt csodálatos 

memóriával rögzíteni és a távoli múltból is felidézni a valamikor átolvasott vagy egyszer 

eljátszott kompozíciót.”  

Dohnányi Ernő zeneszerzői munkásságát 48 opus-számmal ellátott, illetve nyomtatásban 

megjelent műve jelzi. Valójában, az átiratokat és feldolgozásokat is magába foglaló 

katalógus 164 darabot tüntet fel. Mindemellett – szólistaként, kamaramuzsikusként és 

zeneszerzőként – közel kétezer hangversenyen lépett fel Európa és Amerika több mint 20 

országában. 
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  Koncerthallgatóit, tanítványait elsősorban lenyűgöző szépségű zongorajátéka vonzotta.  

Dohnányi hosszú élete folyamén mindvégig megőrizte optimista életfelfogását, derűs 

emberszeretetét. Humorát a Változatok egy gyermekdalra c. népszerű kompozíciója fejezi 

ki leginkább. 

 

Dohnányi Ernő kései elismerése (1989) 

Dohnányi Ernő emlékét évtizedekig a felejtés homálya vette körül. Ám a felejtés 

homályát 1989-ben segített oldani, hogy a Zeneakadémia mellett utcát neveztek el róla. 

Ez alkalomból Ujfalussy József zenetörténész a következőket mondta: 

„Mi mindig mindenről elkéstünk – írta az az Ady Endre, aki ugyanúgy 1877-ben született, 

mint Dohnányi Ernő. Mi pedig, miközben kései emléket állítunk századunk egyik 

legnagyobb zongoraművészének és magyar muzsikusának, megszégyenülten mondjuk 

utána Ady sokat idézett verssorát. Zenetörténeti helyzetét – történelmi példával és némi 

túlzással élve – akár a Johann Sebastian Bachéhoz hasonlíthatnám, akinek művészetét 

már a kortársak is elfeledték, hogy zenéjét majd egy következő nemzedék tanulja újra. 

Keserű, görcsös, gyanakvó és gyűlölködő korunkban nem lesz könnyű, mégis újra meg 

kell tanulnunk nekünk is Dohnányi Ernő zenéjét, hogy múltunknak ezzel az 

élményvilágával, a derűs szépséggel is gazdagodva váljunk emberebbé.” 

Dohnányi elismerésének kései jelképe, hogy halála után 30 évvel: 1990-ben posztumusz 

Kossuth-díjjal tüntették ki. Művészetének újratanulásához pedig segítséget nyújtott  

Szigeti István 1990. április 5-én kezdődő A zongora poétája című 7 részes műsora. 

A sorozatot Batta András zenetörténész ajánlotta a hallgatók figyelmébe. A 

Rádióújságban megjelent írásából idézek: „Az ember gyakran elmélkedik azon, miként 

vesztettük el tömegével zseniális honfitársainkat. Szinte hihetetlen, hogy Dohnányi Ernő 

helyzete azért vált Magyarországon lehetetlenné, mert a Zeneakadémia tiszteletbeli 

elnökeként 1944-ben eleget tett egy kellemetlen protokolláris kötelezettségének.  

Az eseményt megörökítette a filmhíradó: Dohnányi kezet fogott Szálasival. Ez a tény, 

meg a kisszerűség és az irigység volt a mozgatója a háború után a Dohnányi ellen 

meghirdetett rágalomhadjáratnak. 1944 novemberében Ausztriába, később Amerikába 

emigrált, önként vállalta a külföldi száműzetést.  
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1946-tól újra koncertezhetett szerte a világon. Szülőföldje azonban nem sietett 

rehabilitásával, jó hírének visszaállításával. Soha többé nem látta viszont 

Magyarországot, noha magas kort ért meg, 1960-ban, 83 évesen hunyt el Amerikában.”  

Sajnos, viszonylag kevés felvétel örökítette meg Dohnányi Ernő csodálatos 

zongorajátékát. De aki meghallgatja azokat, megsejtheti muzikalitásának lényegét: a 

természetességet és játékosságot, a polgári életforma és a klasszikus zene rég elvesztett 

harmóniáját.  

 

Dohnányi Ernő I. és II. zongoraversenye (1994) 

1994. tavaszán a Pesti Vigadó hangversenyén elhangzott Dohnányi Ernő II. 

zongoraversenye, Baranyai László szólójával, a Rádiózenekar előadásában, Győriványi-

Ráth György vezényletével.  

Az I. zongoraversennyel együtt kompaktlemezen is megjelent. Íme a műsorajánló 

részlete: „Az utóbbi években, külföldön és itthon, újra felfedezték Dohnányi Ernőt. A 

méltatlanul elfelejtett zeneszerző művei immár gyakran szerepelnek a koncerteken és 

megjelennek hanglemezeken is. A napokban került a zenemű-kereskedésekbe a 

Dohnányi Ernő I. és II. zongoraversenyét tartalmazó kompaktlemez. Történelmi, 

zenetörténeti fordulatokban bővelkedő, eseménydús fél évszázad választja el egymástól 

Dohnányi 1898-ban befejezett első, és az 1947-ben elkészült második zongoraversenyét. 

A korábbi zongorakoncert a szólistaként és zeneszerzőként egyaránt nagy nemzetközi 

karrier előtt álló 21 éves fiatalember alkotása, míg a második versenymű az emigrációba 

vonuló, ám zeneileg teljesen kiforrott komponista keze-munkája.” 

 

Dohnányi Ernő: Simona néni – vígopera (1995) 

1995. szeptember 9-én a Magyar Rádió 6-os stúdiójából közvetítették Dohnányi Ernő  

Simona néni című vígoperáját. Az énekes szólistákat és a Rádiózenekart Kovács János 

vezényelte. Ruitner Sándor zenei rendező műsorajánlatából idézek: 

„Dohnányi Ernő – zongorára írt, kamarazenei és szimfonikus alkotásai révén már 

elismert komponista volt, amikor első színpadi művét, a Simona nénit 1912-ben 

bemutatta a Drezdai Opera. Az egyfelvonásos vígoperát 1933-ban mutatták be itthon 

parádés szereposztásban. 
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Ám a Dohnányi-sikerek, a Pierette fátyola, a Vajda tornya és A tenor ellenére is rövid 

életű volt az Andrássy úti palota színpadán.  

A Magyar Rádió most szinte teljes értékű elégtételt szolgáltat a szerzőnek a méltatlanul 

mellőzött mű előadásával. A vígoperát élő, koncertszerű előadásban, Victor Heindl 

eredeti német szövegével sugározza, számos európai rádióállomás közvetítésével.” 

Az „élő adást” megelőző napokban rögzítették a 6-os stúdióban a mű „magyar 

változatát”, Dalos László kiváló új fordításának felhasználásával. 1995. december 31-én 

hangzott el először a Magyar Rádióban Dohnányi Ernő Simona néni című vígoperájának 

ez a variánsa.  

 

 

 

Dohnányi Ernő: II. hegedűverseny (1998) 

1998. április 26-án „Világpremier” címszó alatt olvasható: Dohnányi Ernő II. 

hegedűversenyét előadja Szabadi Vilmos és a Rádiózenekar, Vásáry Tamás 

vezényletével. „Egy majd 50 évvel ezelőtt komponált remekmű indul ma világhódító 

útjára. Dohnányi Ernő II. hegedűversenyét mutatjuk be, amely először hangzik el a 

Magyar Rádióban. Sokáig csak a mű létezéséről tudott a zenetudomány, ám annak 

kiderítése, hogy hol található kottája, már szinte embert próbáló feladat volt.  

Hosszú és kitartó keresés után egy olyan hegedűművész kezébe juthatott, aki azóta 

valóságos szerelmese lett a kompozíciónak. Szabadi Vilmos előadása ezt a mérhetetlen 

odaadást és rajongást sugározza.”   
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EMLÉKEZZÜNK LAJTHA LÁSZLÓ ZENESZERZŐRE 

 

(1892.június 30. Budapest – 1963. február 16. Budapest) 

Kossuth-díjas magyar zeneszerző, népzenekutató, zenepedagógus. 

 

Lajtha László 

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Herzfeld Viktor és Szendy Árpád növendéke 

volt. Zenei tanulmányait Lipcsében (1910), Genfben (1911), majd több alkalommal 

Párizsban folytatta, ahol Vincent d’lndy tanítványa lett. 

1913-ban a Budapesti Tudományegyetemen közgazdasági doktorátust szerzett, ugyanez 

évben a Magyar Nemzeti Múzeum hangszertárának őre lett. Népzenegyűjtő 

tevékenységét az 1910-es évek elején kezdte meg, együttműködve Bartókkal és 

Kodállyal. Egy ideig a Néprajzi Múzeum igazgatója is volt. 1919-től a Nemzeti Zenede 

tanára, 1945-től 1949-ig pedig igazgatója, ahol tanítványa volt többek között Ferencsik 

János, Tátrai Vilmos, Starker János és Kórodi András. 

 

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból: 

 

1928. január 20-án szomorú napja volt a Rádiónak. Meghalt Kern Aurél, a Rádió zenei 

és művészeti vezetője. A Rádió működésének kezdetén jó kapcsolatot alakított ki az 

előadóművészekkel.  
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Rokonszenves egyénisége, nagy tekintélye magához vonzotta a magyar zenei élet 

kiválóságait és rávette őket, hogy a Rádió műsorának állandó szereplői legyenek.  Ő 

maga is számos esetben állt mikrofon elé, hogy zenei témákról előadást tartson.  A Rádió 

vezetősége Kern Aurél egyéniségéhez méltó emlékműsort rendezett.  

Lajtha László zeneszerző, a Nemzeti Zenede tanára méltatta érdemeit:  

„Kern Aurél kitűnően képzett gyakorlati zenész volt. Zeneszerzői pályája jelentős 

sikerekkel indult. Ennek ellenére felcserélte a komponista hivatását az újságíróéval. 

Zenekritikáit minden szakszerűségük mellett franciás világosság és könnyedség 

jellemezte. Zenei, irodalmi és általában művészi műveltsége igen széleskörű volt. 

Társaságban élvezet volt hallgatni szellemes és minden tárgyban egyaránt ötletes 

beszélgetéseit. Népszerűsítő munkájával nagy érdemeket szerzett. Élete fő törekvésének 

tekintette a magyar zenekultúra kiépítését.” 

 

Kern Aurél 

Lajtha László és a református énekkar (1929) 

1929. március 24-én és május 12-én a Goudimel énekkar református egyházi énekeket 

adott elő a Rádióban, Lajtha László vezényletével.   

A kórus névadója Claude Goudimel 16. századi francia zeneszerző volt, aki a református 

zsoltárok dallamát négyszólamú énekkarra dolgozta fel. A Kálvin téri templom Goudimel 

kórusát Lajtha László zeneszerző alapította és vezette, a 20-as évek közepétől körülbelül 

tíz éven át. Lajtha ilyen irányú tevékenységéről igen keveset lehet tudni. Berlász Melinda 

zenetörténész, a Lajtha életmű kutatója többek között ezt írta a Confessió című 

református folyóiratban: 
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„Mai nemzedékek már aligha őrizhetik emlékét Lajtha Kálvin téri templomhoz fűződő 

kapcsolatának. Mi már nem hallhattuk az általa szervezett Goudimel kórus énekét, nem 

hallhattuk fáradságos próbáit, betanító munkáját és a vasárnaponként megszólaló 

kóruséneklést, ezeket a saját lelki igényére végzett feladatokat, amelyekkel mint 

személyes adalékokkal gazdagította az Úr ünnepeinek méltóbb dicséretét.  

Életét igen sokfelé irányuló munkaterületek töltötték be, olyan feladatok foglalkoztatták, 

amelyeknek teljesítését sohasem érezhette kielégítőnek és befejezettnek, hiszen 

zeneszerzői kibontakozásának keresésében, valamint népzenekutatói munkájában, melyet 

intézményhez kötötten a Néprajzi Múzeumban végzett, nem érkezhetett el egyik nap sem 

az elvégzett feladat megnyugtató érzéséhez. Tanársága hasonlóképpen belső intenzitást 

igényelt. A Nemzeti Zenedéből toborozta növendékeinek kisebb csoportját, akik kérésére 

részt vállaltak a Goudimel kórus keretében a Kálvin téri templom istentiszteletein.” 

 

Coolidge-ünnep a Zeneakadémián: bemutatták Lajtha László III. vonósnégyesét 

(1931) 

Coolidge-ünnep a Zeneakadémián címmel jelent meg a Rádióélet egyik írása, amely az  

1931. október 16-ai hangverseny közvetítésére hívta fel a figyelmet. Az ünnepi koncertet 

Elisabeth Coolidge asszony, az egykori amerikai elnök felesége tiszteletére rendezték, aki 

a kamarazene mecénása, lelkes támogatója volt. Coolidge asszony néhány napot 

Budapesten töltött, hogy megismerkedjék a magyar zenei élettel, különösen a fiatal 

zeneszerzőkkel és előadóművészekkel.  

„Mint ismeretes, Coolidge asszony szervezte meg és állíttatta föl Washingtonban a 

modern muzsika számára azt a zenei szakosztályt, amely nemcsak nagy összegekre rúgó 

alapítványokkal jutalmazza meg az arra érdemes zeneszerzőket, hanem azok pályanyertes 

műveit a washingtoni könyvtárhoz hozzáépített minta-kamarateremben elő is adatja 

ünnepi keretek között. Az ő kezdeményezésére írt kamaraműveket: Ravel, Casella, 

Respighi, Hindemith, Schönberg és mások. A magyarok közül pedig jelentős 

pályadíjakat nyertek kamaraműveikkel Weiner Leó és Lajtha László.  

 Coolidge asszony érdeme tehát, hogy az évenként kitűzött tekintélyes pályadíjak 

eredményeképpen igen sok értékes kamaramű került napfényre és sok, eddig ismeretlen, 

vagy anyagiak híján esetleg elkallódó zeneszerző útja egyengetődött a világhír felé.”  
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Az említett ünnepi hangversenyen került bemutatásra Lajtha László 1929-ben komponált, 

Coolidge-díjas III. vonósnégyese is a Róth kvartett előadásában.  

 

Néprajzi-népzenei felvételek 200 Pátria-hanglemezen (1937-1944) 

Meg kell emlékezni a Rádió értékmentő tevékenységéről is, amely több évig tartott, de 

éppen 1944-ben ért véget. Ortutay Gyula 1937-ben kezdeményezte, hogy a Néprajzi 

Múzeum és a Magyar Rádió együttműködésével hanglemezeken örökítsék meg a magyar 

paraszti kultúra alkotásait: zenét, mesét, népszokást. Mint mondta: „Ha sok gonddal jár is 

a felvételsorozat elkészítése, megérdemli a fáradságot: a magyarság népi múltjának 

értékeit, eltűnő kincseit menti át a maradandóságba a fekete lemez.” Fiatal szakemberek, 

többek között Balla Péter, Veress Sándor és Volly István által gyűjtött népzenei anyagból 

Kodály Zoltán és Lajtha László válogatták ki a felvételre érdemes dallamokat, 

énekeseket. Amíg itthon volt, ennek a munkának az irányításában részt vett Bartók Béla 

is. A vallásos népénekeket Bárdos Lajos, a népmeséket pedig Ortutay Gyula 

szerkesztette, gondozta. Bartók Béla, majd Veress Sándor elkezdte a hanglemezek 

dalainak lekottázását is, amelyet vaskos kötet formájában adtak közre. Így a 

hanglemezek, a kottákkal együtt mindenki számára megközelíthetővé tették a magyar 

népzenét.  Az 1944-ig feldolgozott óriási anyag 200 Pátria hanglemezen jelent meg.  
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A Rádióélet egyik írása így összegezte az addigi munka eredményeit: 

„Az elkészült több mint 200 hanglemez felbecsülhetetlen értékű gyűjteménye a magyar 

szónak, a magyar dalnak. Lemezre került a határon inneni, sőt a határokon túl élő 

magyarság népköltészete: a sötét hangú balladák, kedves népdalok, fájdalmas siratók, 

tündérmesék – mégpedig hiteles paraszti előadásban.” 

 

Lajtha László a Magyar Rádió zenei osztályának vezetője (1945-1946) 

1945. január 20-án még folyt Budapest ostroma, de ahogy a főváros pesti része 

felszabadult, a Rádióban megkezdődött a háború nyomainak eltakarítása.  

1945. februárban már megalakultak az egyes osztályok is. Ortutay Gyula, a Rádió és az 

MTI új elnöke a zenei osztály vezetésére Lajtha Lászlót kérte fel. A választásban a 

megbízhatóság és a nemzetközi hírű zenei tekintély játszott szerepet.  

 

A Rádió 6-os stúdiója 

Lajtha László egyéves zeneigazgatói működés után azonban megvált a Rádiótól.  

Távozása után a zenei osztály kettévált: A komolyzenei osztály vezetője Kókai Rezső, a 

könnyűzenei osztályé pedig Polgár Tibor lett. 

 

Lajtha László In memoriam című szimfonikus költeménye (1949) 

A szigorú kötöttségek ellenére néhány új művet bemutatott a Rádió, köztük  

Lajtha László In memoriam című szimfonikus költeményét. A zeneszerző ezt a művét  

1941-ben komponálta az I. világháborúban elesett hősök emlékezetére. Ősbemutatója 

1947. márciusában Párizsban volt. Lajtha László számára emlékezetes maradt a premier, 

hiszen 8 évi várakozás után, végre Párizsba utazhatott.  
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A drámai erőtől sugárzó kompozíció idehaza 1949-ben hangzott el a Rádiózenekar 

koncertjén, Polgár Tibor vezényletével.  

 

Lajtha László VII. szimfóniája Párizsban (1958) 

A Rádiózenekar 1958. április 26-án a párizsi Pleyel-teremben megtartott 

hangversenyének szenzációja: Lajtha László VII. szimfóniájának bemutatója volt. 

Közismert, hogy Lajtha pályáját a francia kultúrához való vonzódás jellemezte, műveit a 

párizsi Leduc-cég adta ki és 1955-ben a Francia Akadémia levelező tagjává választotta. 

Lajtha Lászlónak azonban a magyar belügyi szervek nem adták meg a kiutazási 

engedélyt, sem az akadémiai tagság ünnepélyes átadására, sem a VII. szimfónia 

bemutatójára. Így a zeneszerző csak a rádióközvetítésen keresztül hallgathatta a párizsi 

koncertet és művének tomboló sikerű fogadtatását. A sikert a párizsi kritikusok írásaiból 

is le lehetett mérni, íme az egyik újságcikk részlete: 

„Magnifique soirée - nagyszerű este! Ősbemutatóként hallottuk Lajtha László VII. 

szimfóniáját. A rendkívül figyelemreméltó mű helyenként nyers erővel, néha 

melankolikus gyengédséggel, de mindig színes, gazdag nyelvezettel szólal meg.  

Ez a stílus a karmestertől pontosságot, feszültséget, átélést kíván, olyan hajlékony 

mozdulatokat és sugárzó intenzitást, amit csak a legkiválóbbaknál találhatunk. Lehel 

György ezek közé tartozik.” 

A nagy sikerű bemutatót idehaza kellemetlen megjegyzések követték, amelyek nem 

művészi, hanem politikai jellegűek voltak. Az Államvédelmi Hatóság a zeneszerzőt 

háromszor is behívta kihallgatásra. Lajtha László a személyes biztonsága érdekében 

kénytelen volt egy nyilatkozatot közzétenni, amely szavakkal igyekezett tompítani az 

1956 őszének zenében kifejezett drámai vízióját.  Következzék egy részlet az írásból: „A 

VII. szimfóniát 1957-ben írtam. A tragikus indulatot a hol komor, hol érzelmes borongást, 

amely munkámból szól, már évek óta magamban hordozom. Ez természetes is, mert 

hiszen a magyar történelem tele van tragikus eseményekkel, melyek nem egyszer a lét és 

a nemlét kérdését vetették fel. Ezt a hosszú esztendőkön keresztül bennem érlelődő 

tervet, mint a szél a parazsat, az 1956-os események is érintették. A hangszerek a magyar 

tragédiák miatt keseregnek, az igazságért imádkoznak és a békés jövendőért idézik a 

Himnusz hangjait.”  
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Lajtha László: VII. szimfónia 

 

Lajtha László: Koncert-szonáta – fuvolára és zongorára (1961) 

Az 1958-as év krónikájában beszámoltam arról, hogy Lajtha László VII. szimfóniáját a 

Rádiózenekar mutatta be Lehel György vezényletével, mégpedig Párizsban, a patinás  

Pleyel-teremben, és miközben a mű előadásának siker-sorozata Svájcban, Angliában és 

Hollandiában folytatódott, a zeneszerző itthon szinte börtönben érezhette magát.  

Éveken keresztül nem adtak számára útlevelet, hogy meglátogathassa külföldön élő fiait  

és unokáit, vagy eleget tegyen a különféle meghívásoknak, amely meghívások egyaránt 

szóltak a zenetudósnak és a komponistának. Lajtha László azonban szorgalmas 

mesterember módjára a csalódások ellenére tovább rótta a kottafejeket 

alkotóműhelyében. 

Breuer János zenetörténész így írt erről: „1945 és 1962 között 29 opus számmal ellátott 

és 11 számozatlan kompozíció készült el Lajtha László íróállványán. „Nulla dies sine 

linea” - mondja a latin közmondás, és gondolom, e bölcsesség szellemében dolgozott, 

hiszen ily jelentős zeneszerzői termés csak oly módon születhetett meg, ha csakugyan 

nem múlt el nap „vonás”, azaz hangjegyírás nélkül. Az alkotóműhely működésére 

hatástalanok voltak a pozitív és negatív külső körülmények egyaránt.” 

Lajtha utolsó alkotó-periódusának jellemző műfaja a szimfónia volt, de az általa művelt 

kamarazene-típusok komponálását is megújított stílusban zárta le. 1958-ban készült el két 

Koncert-szonátája, melyekben mintegy feltámasztotta ezt a régi műfajt.  

A Magyar Rádió 1961-ben mutatta be Lajtha László fuvolára és zongorára komponált 

Koncert-szonátáját. Az előadók Jeney Zoltán és Freymann Magda voltak. 
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Elhunyt Lajtha László zeneszerző (1963) 

1963. február 16-án elhunyt Lajtha László zeneszerző. 71 éves korában a második 

szívtrombózis végzett vele. A Magyar Rádió egykori zeneigazgatóját gyászolta benne, 

hiszen 1945-ben az ő irányítása alatt kezdődött meg a romok eltakarítása, a zenei 

műsorok beindítása és a Rádiózenekar újjáalakítása.   

Molnár Antal zenetörténész búcsúbeszédében kiemelte, hogy Lajtha László sokoldalú 

működésének feltárása több szakembert venne igénybe: „Zenepedagógus legyen a talpán, 

aki Lajtha oktató tevékenységét áttekinti, jeles néprajztudósra marad az ő folklorisztikus 

érdemeinek helyes beállítása, sokoldalú esztéta fogja Lajtha zeneszerzői stílusát, annak 

kifejlődését a 20. század új törekvéseibe és eredményeibe hitelesen beállítani. De mindez 

nem elég! Lajtha kiváló karmester volt, jelentős elméletíró, vonzó előadó.  Legfőbb 

tulajdonsága: szinte példátlan termékenység, szellemi mozgékonyság.   

Sokoldalúságához tartozott nagyvilági forgolódása, kiterjedt baráti körével fenntartott 

érintkezése, sportoló ténykedése, széles nyelvismerete és a jelentős irodalmárokra 

emlékeztető átfogó műveltsége.” 

Az 1950-es évek politikai korlátai megakadályozták Lajtha Lászlót abban, hogy 

tehetségéhez mérten vehessen részt a Nyugat-Európai zenei életben, idehaza pedig 

gyakorta méltatlanul mellőzték. Breuer János ezzel kapcsolatos néhány gondolatát 

idézzük a Fejezetek Lajtha Lászlóról c. könyvéből: „A zeneszerző Lajtha László helye és 

helyzete egyaránt rendhagyó századunk magyar zenetörténetében. Oly magányos és 

elszigetelt – az 1945-öt követő újrakezdés néhány boldog esztendejét leszámítva - 

egyetlen komponistánk sem volt, mint ő. A kortárs zene nemzetközi élvonalába tartozott, 

alkotásai a művészi-emberi nagyság hangzó dokumentumai. Lajtha elszigetelt hazai 

helyzetének bizonyára oka volt, hogy hiányzott belőle az önmenedzselés képessége. 

Lényegében semmit sem tett kompozícióinak elhangzása érdekében. Mint kemény tartású 

ember, ismerte műveinek értékét és várta, hogy ezt mások is ismerjék fel, ismerjék el.” 

1951-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, de nem zeneszerzőként, hanem népzenegyűjtésért. 

A díjat először nem akarta átvenni, de attól félve, hogy baj éri a visszautasítás miatt, 

mégis átvette. A kapott díjat még szegényebben élő zenészek közt osztotta szét. 1955-ben 

a Francia Akadémia levelező tagjává választotta. 2001-ben posztumusz Magyar Örökség 

díjban részesült. 
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Lajtha László sírja Budapesten. Farkasréti temető: 8/3-1-157/158. Ohmann Béla alkotása 

 

         

Váci út 79     Sírja 

„In memoriam Lajtha László” címmel 1963. április 5-én a Zeneakadémia nagytermében 

rendeztek hangversenyt. A Magyar Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János 

vezényletével két Lajtha-mű: a Capriccio és az In Memoriam megszólaltatásával 

tisztelgett a zeneszerző emléke előtt. Raics István beszámolójából idézek:„Lajtha László, 

a zeneszerző páratlanul gazdag és egyéni életművet hagyott ránk, amellyel életében nem 

jól sáfárkodtunk. Ennek tudható, hogy mi magyarok jóval kevesebbet ismerünk belőle, 

mint a nyugati érdeklődők, elsősorban a franciák, s művei csak kis mértékben váltak 

hazai kultúránk szerves építőanyagává. A Lajtha-tanítvány Ferencsik János 

vezénylésével megszólaltatott kompozíciók kiváló tolmácsolása méltónak bizonyult az 

emlékező alkalomhoz. Ujfalussy József bensőséges szavai után a Capriccio hangzott fel 

elsőnek, bemutatóképpen. A mű: balettszvit, franciásan fűszeres, minden jelenetében 

mozdulatot inspiráló muzsika.” 

 

Lajtha László: IX. szimfónia (1963-1964) 

Lajtha László IX. szimfóniájának ősbemutatója 1963. május 2-án, a zeneszerző halála 

után néhány héttel Párizsban volt: a Francia Rádió Filharmonikus zenekara játszotta  
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Louis Soltesz vezényletével. Ezt követte a budapesti bemutató 1964. április 6-án a 

Zeneakadémia nagytermében a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának 

hangversenyén, élén Ferencsik Jánossal. 

A magyar zene történetében Lajtha László komponálta a legtöbb szimfonikus művet: a 9 

szimfónián kívül ide soroljuk a két Sinfoniettát, valamint a Les Soli c. darabot is.  Lajtha 

a  IX. szimfóniáját már a halál küszöbén alkotta, búcsúszimfóniának is nevezhetnénk, 

hiszen ez után csak egy hegedű-zongora szonátát komponált. A bemutató után készült 

kritikák közül kettőből idézek.  

Raics István így kezdte írását: „A Filharmonikusok Ferencsik János vezényletével 

bemutatták a magyar zenei életből nemrég eltávozott Lajtha László IX. szimfóniáját. Az 

1963-ban keletkezett mű megrendítő alkotás. Megrendítő, mint minden, a halál 

árnyékában keletkezett emberi produktum: érzelmi világa, gondolatisága, végletes 

hullámzásokban kibontakozó dinamikája mind az őszinte feltárulás vágyáról vall.” 

Gergely Pál kritikájában többek között ezt írta: „Lajtha László IX. szimfóniájában az 

életigenlés és az elmúlásban való megnyugvás ellentétei feszülnek. Hol fellobbanó, hol 

elcsendesülő hangú monológja mindnyájunkat bevon a maga körébe és fogva tart 

mindvégig. Érződik, hogy Lajtha már komponálás közben is zenekarban gondolkodott: 

igazi orkesztrális fogantatású zene. Partitúrájába élvezet belepillantani.  

 

Ferencsik János karmester 

És persze élvezet hallgatni is.  Ferencsik János, aki Lajtha egykori hűséges tanítványa, és 

a Budapesti Filharmóniai Társaság, melynek viszont Ferencsik az elnök-karnagya, 
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vállvetve vitték megérdemelt sikerre a szimfóniát. Mintaszerű előadást nyújtottak. Az 

utóbbi idők leghitelesebb és legihletettebb zenekari bemutatóját hallottuk.”  

Ferencsik János és az Állami Hangversenyzenekar hamarosan lemezre játszotta Lajtha 

László IV. és IX. szimfóniáját. A felvétel Párizsban hanglemez-nagydíjat nyert. 

 

Lajtha László Mise fríg hangnemben (1989) 

Az 1989-es Tavaszi Fesztivál egyik jelentős hangversenye a Mátyás templomban volt. 

   

Záborszky Kálmán karmester  

Hangversenytermi bemutatóként szólalt meg Lajtha László Mise fríg hangnemben című 

műve,  a kitűnő Záborszky Kálmán pedagógus-karmester vezényletével, a Szent István 

király szimfonikus zenekar és oratóriumkórus előadásában. Érdemes megemlíteni, hogy a 

Záborszky család – apa és két fia – évtizedek óta nevel ifjú muzsikusokat. A koncertélet 

számára pedig felbecsülhetetlen értékű munkát vállalnak azáltal, hogy felkutatják az 

értékes, ám elfeledett műveket, és az érdeklődők örömére – bemutatják azokat. A Lajtha-

mű előadása is e sorba tartozik, hiszen a zeneszerző a Mise fríg hangnemben című 

darabját 1950-ben komponálta, „a szorongattatás napjaiban”. 

 A Magyar Rádió mutatta be 1957. szeptember 9-én, a Rádió ének- és zenekarának 

előadásában, Vásárhelyi Zoltán vezényletével.  

Azonban közönség előtt először – a komponálás után mintegy 39 évvel – Záborszky 

Kálmán és együttese jóvoltából hangzott el. 
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Az egyik újságíró így kezdte kritikáját: „A közelmúltban gyorsultak az események Lajtha 

László nagyszerű zenei örökségének feltárása körül. Tudatosul, hogy a 20-ik század két 

legnagyobb magyar zeneszerző egyénisége – Bartók Béla és Kodály Zoltán mellett 

harmadikként, - önálló utat, saját, hiteles világot teremtve, ott áll az 1963-ban elhunyt 

népdalgyűjtő-lejegyzési iskolát alapító tudós, zenepedagógus, valamint opera-, 

szimfónia-, kórus-, balett-, filmzene-, kamaramuzsika-szerző Lajtha László.” 

 

Lajtha László: A kék kalap – vígopera (1990) 

1990. januárjában az egyik újság írta: „Elment egy nagyasszony”: „Csendesen, 

méltósággal, fegyelemmel – úgy, ahogyan élt – elment közülünk Lajtha Lászlóné Hollós 

Róza. 96 esztendőt élt, s abból több mint hét évtizedet férjének, a 20-ik század 

kiemelkedő jelentőségű zeneszerzőjének odaadó munkatársaként, támaszaként, majd 

halála után emlékének kitartó ápolójaként, a műveinek ismertetőjeként.”  

 

                   

Lajtha felesége: Hollós Róza fiatalon, és a házaspár 

 

Rózsi néni halála előtt még tudomást szerzett arról a lázas munkáról, amely a Rádió 

Zenei főosztályán folyt, hogy Lajtha László A kék kalap című vígoperájából felvétel 

készüljön. Lajtha László és a vígopera? – kérdezték meglepetten a hír hallatán a zene 

barátai. A szövegkönyvről Dalos László – az egyik fordító nyilatkozott: „Lajtha László 

Párizsban ismerkedett meg és kötött barátságot Salvador de Madariaga spanyol íróval, 
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költővel és diplomatával, aki a Le chapeau bleu szövegkönyvével kedveskedett a 

zeneszerzőnek.  

Az opera buffa cselekménye egy európai városban zajlik az 1700-as évek körül.  

Lajtha 1948 és 1950 között komponálta A kék kalapot. Mivel bemutatására nem nyílt 

lehetőség, a mű befejezetlen maradt. Az opera most, négy évtizedes késéssel, 

hangfelvételről szólal meg. Szövegének magyarra fordítását Róna Frigyes kezdte meg, 

halála után pedig én folytattam.” 

Varga F. István a Rádió szerkesztője Farkas Ferenc zeneszerzőt kérte fel, hogy a félbe 

maradt operát befejezze. A vígopera hangfelvétele elkészült, és Lajtha László 

születésnapján: 1990. június 30-án ősbemutatóként hangzott el a Bartók rádióban.  

Albert István zenekritikájában ezt írta: „A versek igen jól, könnyen énekelhetők, a 

Rádiózenekar Selmeczi György vezényletével színesen játszik, magabiztosan tolmácsolja 

a briliánsan hangszerelt matériát. A népes énekes-gárda minden tagjának kijutott egy, a 

hangkarakterének megfelelő szólam, szerep. Az 50-es években hogyan is számíthatott 

volna hivatalos elismerésre az a darab, melynek francia nyelvű librettóját a polgári-

liberális Salvador de Madariaga diplomata-költő írta, komponistája pedig Lajtha László, 

a szabad francia szellemiség, zenei kultúra neveltje. A mondottak alighanem 

valószínűsítik, hogy a zeneszerző miért nem fejezte be operáját, miért hagyta félbemaradt 

művét egy „jobbat ígérő” korszakra. Ez most talán elkövetkezett. A kék kalap 

„visszatekint”: szövegében-zenéjében, formájában-felépítésében, minden eszköztárában 

felidézi az opera-buffa boldog századának légkörét.  

Aki ismeri Lajtha László veretes szimfóniáit, vonósnégyeseit, alig akarja elhinni, hogy 

van egy „másik” Lajtha László, A kék kalap szerzője, aki alig emlékeztet az előbbiekre. 

Ám ez legfeljebb azt bizonyítja, mire képes az igazi tehetség és ötletesség.” 

 

100 éve született Lajtha László zeneszerző (1992) 

Az 1992-es esztendőt – Lajtha László születésének 100-ik évfordulóját – a magyar zenei 

élet legjelesebb személyiségei, országos méretű Emlékévnek nyilvánították.  

Az Emlékév 1992. január 22-én kiállítással kezdődött a Néprajzi Múzeumban, Berlász 

Melinda, az MTA Zenetudományi Intézet munkatársának rendezésében.  
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A megnyitón Ujfalussy József zenetudós ünnepi beszédében többek között ezeket 

mondta: „Ez a kiállítás századunk egyik legnagyobb magyar zeneszerzőjére, 

népzenekutatójára és pedagógusára, Lajtha Lászlóra emlékezik, születésének 100. 

évében, halála 29. évfordulójának közelében, a Magyar Kultúra napján.  

 

 Lajtha László pályáját áttekintve – újra és újra értetlenül állok a jelenség előtt: mi az 

oka, hogy zeneéletünk igazában sohasem tudta, sohasem akarta őt befogadni?  Csak egy 

magyarázat kínálkozik: a „másságé”. Azé az emberi korlátoltság természetéből fakadó 

megkülönböztetésé, amelyből ellenség-képeket lehet alkotni a műveletlenség és az 

irigység termőtalaján. Mert Lajtha László tagadhatatlanul „más” volt. Más volt 

magyarnak, mint ahogy azt a kor divata akkoriban elvárta volna, s mindinkább 

kötelezővé tette. Más volt zeneszerzőnek, mert megtanulta a francia zene nyelvét 

egyesíteni a magyar hangszeres népzene jelentőségével.” A Lajtha-év gazdag műsorából 

Rádiónk is kivette részét: helyszíni közvetítéseket adtunk a legfontosabb 

hangversenyekről és beszámoltunk a centenárium eseményeiről. Nyolc részes 

dokumentum-műsort sugároztunk Lajtha László özvegyének elbeszélése, valamint 

kortársak nyilatkozatai alapján. Sorozatban műsorra tűztük a zeneszerző műveit és 

ismertettük népzenei munkásságát. 1992. június 30-án Lajtha László 100. születésnapján 

Berlász Melinda zenetudós emlékezett a zeneszerzőre.  
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A Mátyás templomban pedig Ünnepi hangversenyen hangzott el néhány műve: a 

Magnificat, a Sinfonietta és az Op. 54-es Mise.Hogy ki volt Lajtha László, azt jó barátja, 

Áprily Lajos költő így fogalmazta meg röviden: „Kemény-nyakú magyar ember, akinek 

ógörög a szelleme, francia a stílusa, kálvinista a lelke, de emberi a szíve.”  

 

LAJTHA LÁSZLÓ MŰVEINEK RÁDIÓS FELVÉTELEI  

1952  IV. „Tavasz” szimfónia Op. 52.  

1953  VII. vonósnégyes  

1954  Szimfónia vonószenekarra (Les soli) + Basa Pista (feldolg. Polgár Tibor)  

1955  Szonatina + IX. vonósnégyes + X. vonósnégyes + Hegylakók (Áprily Lajos) Op. 

16. 

 Csendes magyar + Három székely népdal + Székely lakodalmas  

1956  Három székely népdal  

1957  In memoriam + Mise + Kilenc magyar népdalból (6) + Mikor Csíkból elindultam  

1958  Divertissement + Gordonka-zongora szonáta 

 Quattre hommages (fuvolára, oboára, klarinétra, fagottra)  

1959  Hárfaötös Op.46. + II. vonóstrió + Három székely népdal  

1960  Szonáta fuvolára és zongorára (Soanta en concert) + Soproni képek I.  

1961  III. szvit + Vasmegyei kurucképek  

1964  V. vonósnégyes  

1965  IV. „Tavasz” szimfónia Op. 52. (2. felvétel)  

1966  Capriccio – szvit   

1969  Udvarhelyi táncok  

1972  Hol járt a dal (Áprily Lajos) + Magnificat Op. 60.  

1976  Quattre hommages (fuvolára, oboára, klarinétra, fagottra) (2. felvétel) 

 Szonáta Op. 68. + Hegylakók (Áprily Lajos) Op. 16. (2. felvétel)  

1978  Udvarhelyi táncok (2. felvétel)  

1979  Kossuth verbunk + Rondel (Charles d’Orleans, ford. Jékely Zoltán)  

1980  Négy a capella madrigál Op.29. (Charles d’Orleans, ford. Nádas Katalin) 

 Rondel (Charles d’Orleans, ford. Jékely Zoltán) (2. felvétel)  

1982  Esti párbeszéd (Áprily Lajos) Op. 16.  

1983  VII. szimfónia  

1984  Szonáta fuvolára és zongorára (Sonate en concert) (2. felvétel)  

1985  Három nocturne Op. 34.  

1986  Változatok Op. 44. + Három dunántúli népdal + Két csiki népdal 

 Két erdélyi népdal + Két szépkenyerüszentmártoni népdal (Lajtha László gyűjtése) 

 Szépkenyerüszentmártoni népdalok (Lajtha László gyűjtése)  

1987  Capriccio – I. szvit + Capriccio – II. szvit + Capriccio – III. szvit 

 Capriccio – balett + Intermezzo  

1988  II. szimfónia + Trió fuvolára, gordonkára és hárfára Op. 22. 

 Három himnusz Op. 65. + Chanson (Charles d’Orleans verse, ford. Jékely Zoltán) 

 Mise Op. 54. + Rondel (Charles d’Orleans, ford. Jékely Zoltán) (3. felvétel) 
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EMLÉKEZZÜNK KÓSA GYÖRGY ZENESZERZŐRE 

(Budapest, 1897. április 24. – Budapest, 1984. augusztus 16.) 

Zeneszerző, zongoraművész. 

 

 

Kósa György 

 

1905-től 1916-ig a Zeneakadémián tanult, ahol zeneszerzés-tanára Siklós Albert, 

Herzfeld Viktor és Kodály Zoltán, zongoratanára Bartók Béla és Dohnányi Ernő volt.  

Diplomája megszerzése után, 1916-ban a budapesti Operaház korrepetitora lett. 

1917-től zongoraművészként hangversenyezett.  

Kósa a klasszikus zene széles műfaji területein alkotott: kilenc szimfóniát, nyolc 

vonósnégyest, tizenkét operát, nyolc balettet, huszonöt oratóriumot és kantátát, három 

misét, számos kamara-, kórus- és szólóhangszeres művet stb. alkotott, de dalai is 

művészetének fontos vonulatát jelentik. (Internet) 

 

Találkozásom Kósa György zeneszerzővel (1980. május 17.) 

 

1979. szeptember 29-én a Korunk zenéje sorozat első hangversenyén a Mihály András 

által vezényelt Budapesti Kamaraegyüttes Csengery Adrienne szólójával bemutatta Kósa 

György Halálfúga című művét.  Paul Celan német költő versére írott kantáta – egy 

haláltábor döbbenetes atmoszféráját  fejezi ki.  A kompozíció megrendítő előadása után 

Csengery Adrienne sietve ment – szinte repült – a zeneszerző elé, és együtt jöttek a 

színpad közepére, hogy megköszönjék a közönség lelkes ünneplését. A 83 éves ősz hajú 

mester és a ragyogóan fiatal énekesnő, (a művek éltetője) - szimbóluma volt a jelennek és 

a jövőnek.  
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Csengery Adrienne 

Ebben az ünnepélyes pillanatban határoztam el, hogy személyes találkozót kérek Kósa 

Györgytől, hogy a „múltról” beszélhessünk.  

 

B.É. A zeneszerző és felesége barátságosan fogadott az otthonukban. (A fotók is akkor 

készültek.) 

 

Kósa György és Bieliczkyné Buzás Éva 

A kérésem az volt, hogy beszéljen a Rádióval való kapcsolatáról.  De Kósa György, aki 

csodagyerekként Bartók Béla, majd Dohnányi Ernő tanítványa volt, aki később világhírű 

előadóművészek zongorakísérőjeként bejárta a fél világot, aki talán a legtermékenyebb 

magyar zeneszerzőnk, színes egyéniség, szívesen emlékező, a feladott egy témát tovább 

variálta, megtoldotta – ajándékként – sok más kiegészítő gondolattal. 

 

K.Gy. Én már 1916-tól kezdve rendszeresen komponáltam és gyakran felléptem, mint 

zongoraművész. A Rádió működése pedig csak 1925-ben kezdődött, a Rákóczi úton, egy 

lakásban. Kern Aurél, a Rádió első vezetője sürgönyt küldött nekem, és felszólított, hogy 



76 

a Rádióban is játsszam el azt a Bach-műsort, amellyel abban az időben sokfele 

koncerteztem. Ez volt a legelső szereplésem a Rákóczi-úti Stúdióban. 

 Emlékszem, Scherz Ede bácsi volt a bemondó.  

 

     

Rákóczi út 22    Scherz Ede és Polgár Tibor  

 

Bartók Béla A csodálatos mandarin című táncjátékát 1925-ben, mielőtt még bármikor, 

bárhol is bemutatták volna, a bécsi Universal Kiadó megjelentette négykezes 

zongorakivonat formájában. A budapesti Rádióban pedig Bartók velem játszotta el az 

Üldözési jelenetet, ebből a kottából.  Ez volt tehát a legelső nyilvános megszólalása 

ennek a muzsikának. Nagyon nehéz volt megtanulni és eljátszani ezt a feldolgozást, mert 

a kezünk folyton összeütközött. Ha netalán Bartók mellé ütött valamit – ami nagyon 

ritkán fordult elő vele, mert rendkívül komolyan vett mindent – kétségbeesett azon, hogy 

ő képes volt egy hangot félre ütni. De ha velem történt ez meg, akkor atyai jóindulattal 

mosolygott hozzá. Ez a rádióadás kedves emlékem, a háború előtti időkből. 

 

A felszabadulást követő időszakban már nemcsak zongoraművészként szerepeltem a 

Rádióban, hanem egyre gyakrabban megszólaltak a zeneműveim is. A kompozíciók egy 

kisebb részét a Rádió felkérésére komponáltam, másik részét nem rendelésre írtam 

ugyan, de a Rádió mutatta be elsőként. És vannak olyanok, amelyekről koncert-előadás 

után készült rádiófelvétel.  
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Ha a Rádió felkért valamilyen mű komponálására, akkor annak mindig szívesen tettem 

eleget. Ezek közül megemlítenék néhányat. 1955-ig sok dalomat és néhány kisebb 

zongoradarabomat rögzítették. A Kínai balett szvit felvétele 1956-ban, az  

V. vonósnégyesé és a III. zongoraszonátáé 1957-ben, a Zongoratrióé 1953-ban készült.     

Az MRT énekkara részére 1966-ban írtam A nap és a hold, A kakukk és a vadgalamb 

című erdélyi népballadákat, valamint 1975-ben Pilinszky János verseire írott Látomások 

című kórusműveket.  

 

Ha visszatekintek eddigi életművemre, néha magam is elcsodálkozom azon, hogy 

mennyit alkottam, pedig sok mindenről már meg is felejtkeztem.  Műveimet csak 

körülbelül tudom felsorolni: írtam 12 operát (most készül a 13.) több száz dalt, 

oratóriumokat, kantátákat, kórusokat, a 9 szimfóniát, 8 vonósnégyest, valamint más 

zenekari- és kamaradarabokat.  

Művészi elvem szerint megalkuvás nélkül mindig azt csináltam, aminek megvalósítását 

belső kényszernek éreztem. Az érvényesülés, a siker érdekében nem tettem lépéseket.  

Az elkészült kompozíciókat nem ajánlgattam fel a zenei intézményeknek. Ennek a 

hátránya persze az, hogy sok olyan művem van, amiről az a véleményem, hogy jól 

sikerült, mégis évekig (vagy még egyáltalán) nem mutatták be, kottáját nem jelentették 

meg. Ezért is gondolok különös hálával a Rádióra. Felbecsülhetetlen segítség az, amit a 

Rádió nyújt a zeneszerzőknek ahhoz, hogy műveik életre keljenek, felcsendüljenek és 

eljussanak a hallgatókhoz.  

 

Mint minden alkotóművész, én is örömmel beszélek néhány kedves kompozíciómról, 

amelyeket a Rádió mutatott be, vagy amelyeket rendszeresen ma is műsorán tart.  

A Tartuffe című 3 felvonásos operámat 1951-ben írtam. Szövegét Moliere vígjátékából 

Jankovich Ferenc fordításának felhasználásával magam dolgoztam át, hogy 

megzenésíthető legyen. A rádiófelvétel előkészítésében aktívan részt vettem, mert 

megbíztak azzal is, hogy az énekeseknek betanítsam a szerepeket. Naponta bementem a 

Rádióba. A portán mindig megmondták, hogy hol van szabad terem és ott próbáltunk a 

művészekkel. Szívesen gondolok vissza arra, hogy milyen jó hangulatban folytak a 

próbák és az opera felvétele egyaránt. A szerepeket Tiszai Magda, Maleczky Oszkár, 

Lorenz Kornélia, Kassai János, Sándor Judit, Littasy György, Szabó Miklós, Kósa Stella 

és Fekete Pál énekelték. A Rádió szimfonikus zenekarát Polgár Tibor vezényelte.  
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A bemutató 1952 tavaszán volt. 

 

 

A „Tartuffe” szereplőiről Kiss Ferenc (a Rádiózenekar tagja) készített rajzokat 
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Mint már említettem, több mint 300 dalt komponáltam. A vers gyakran olyan erősen hat 

rám, hogy teljesen magaménak érzem. Meg történik, hogy az egész szöveget szóról-szóra 

megzenésítem, de ha a zene megkívánja, akkor rövidítek, változtatok is rajta, persze a 

költő intencióját, szándékát tiszteletben tartva. Aztán hozzáadok valamit a magam 

érzéseiből is, ami kiegészíti a költő mondanivalóját.  

Az első dalfelvételek közül különösen emlékezetesek Csokonai Még egyszer Lillához, 

Boldogság, Tartózkodó kérelem és A tavasz című verseire írt és 1955-ben rögzített négy 

dal, melyeket Fellner Ferenc énekelt az én zongorakíséretemmel. (A fiatalok már nem 

emlékezhetnek Fellner Ferencre. Orvos volt és kulturált dalénekes. Barátságunk a 

fasizmus kegyetlen időszakában kezdődött, amikor gyakran előadtuk kamara 

oratóriumaimat az ő főszereplésével. Közéleti működésemnek egy tetőpontját jelentette, 

hogy abban a nehezen elviselhető világban zenémmel és hitvallásommal vigasztalást 

tudtam nyújtani mind az előadóknak, mind az ott levő közönségnek.)   

 

 

Kósa György a zongora mellett (Bieliczkyné felvétele) 

Fellner Ferenc lánya Andrea is örökölte szüleinek zenei tehetségét. Nagyon szépen 

énekelte például Babits Mihály verseire készült dalaimat az 1970-es rádiófelvételen.  

Sok más dalfelvételem közül megemlítem még a legutóbbit is. Nagy László versére írott 

Szólítlak hattyú című dalt 1979 őszén Polgár László énekelte el, én pedig orgonán 

kísértem. Több művemet ihlették meg Po Csü-ji versei.  
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Második feleségem, Kósa Stella fedezte fel a Rózsavölgyi-boltban a Weöres Sándor 

fordításában, szép kiadásban megjelenő Po Csü-ji kötetet. Hazahozta és mindketten nagy 

élvezettel olvasgattuk a gyönyörű költeményeket. Így kerültem én kapcsolatba Kínával. 

Mivel Stella remekül énekelt, írtam neki a versekből egy dalciklust. A Zeneművészek 

Szövetségében mutattuk be először, olyan sikerrel, hogy hamarosan megjelent a kottája, 

és a rádióval is megbeszéltük a felvétel időpontját. Sajnos, a feleségem akkorra már 

olyan beteg lett, hogy nem vállalhatta az előadást. (1955 januárban halt meg.) Jó 

barátaink, Sándor Judit és Rösler Endre énekelték felvételre 1955. április 9-én, amely 

azóta is gyakran hallható a Rádióban. A Po Csü-ji versekből a II. sorozatot, kilenc kisebb 

dalt bariton hangra komponáltam. Ezt Feleki Rezső énekelte el a Rádióban, 1958-ban.  

A Kórus szvit Po Csü-ji verseire – vegyeskarra hárfa kísérettel készült. Az Udvardy 

László által vezetett Kamarakórussal hangzott el először 1955-ben. Az Ének az örök 

bánatról című Po Csü-ji vers alapján Weöres Sándor biztatásával és segítségével egy 

egész estét betöltő balettet is írtam. A zenei részekből készített szvitet a Rádió 

szimfonikus zenekara Somogyi László vezényletével mutatta be 1956-ban. 

 

Po Csü-ji (772-846 kínai költő 2800 verset írt) 
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Ezeknek a műveknek a kínaias hangzása nem valami tanulmánynak az eredménye. Arra 

nem lettem volna képes, hogy a több ezer éves kínai kultúrát alaposan megismerjem,  

hanem a versek hatására ösztönösen ráéreztem a megfelelő zenei kifejezésre.  

Az egyik budapesti zenetudományi kongresszuson jelen volt Csao-Feng  zenetörténész,  

a kínai zeneakadémia vezetője. Egy hangversenyen hallotta az én Po Csü-ji dalaimat. 

Kínai zenei szakértő lévén nagyon érdekelte, hogy egy európai zeneszerző hogyan írhat 

kínai zenét. Dicséretét, mint kedves emléket őrzöm. Azt mondta, hogy Puccini a 

Pillangókisasszony és a Turandot című operában olasz zenét írt egy kis helyi kolorittal 

színezve, de amit én csináltam, az igazi kínai muzsika.  

A Rádió műsorában örömmel hallgattam a napokban három olyan szerzeményemet is, 

amelyek azokat az általam nagyon szeretett embereket idézik fel, akikért ezek a művek 

megszülettek. A Vonóstriót 2 hegedűre és mélyhegedűre írtam 1946-ban. Első 

feleségemet és lányomat a nyilasok kivégezték. Tragikus sorsuk emlékére készült ez a 

trió. Olyan, mintha velük beszélgetnék. Molnár Ágnes, Kemény Endre és Mauthner Anna 

nagyon szépen szólaltatják meg az 1956-os rádiófelvételen.  

Megemlékezés – Winter Mihály emlékére című brácsa szólódarabot – melynek 

rádiófelvétele 1977-ben volt – Lukács Pálnak ajánlottam. (Fiatalon elhunyt orvos 

barátomra gondoltam komponáláskor.) A Divertimento című cimbalom szólót Rácz 

Aladárnak írtam. Az ő karakterét akartam kifejezni, ahogyan őt megismertem és 

megszerettem. Hangszalagra 1971-ben, a tehetséges Farkas Gyöngyi játszotta. 

Befejezésül még a Devecseri Gábor Bikasirató című verse alapján készült kantátámról 

beszélnék, amely 1976-ban a Rádióban hangzott el először. Devecseri versének mottója 

egy humánus ötlet: „a torreádort valamikor mégis / megkérdezték, akar-e küzdeni, /  

de a bikát nem kérdezte meg senki.”  

 

Devecseri Gábor (1917-1971) 
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Az én művem nem követi a verset – mert zenei szempontból nagyon hosszú lenne – 

hanem csak azokat a sorokat zenésítettem meg, amelyek legjobban kifejezik az én 

koncepciómat. A három tételes kantátát tenor szólóra, kórusra és zenekarra írtam.  

A legszuggesztívebb gondolatokat a szólista tolmácsolja. A különböző hangulatok 

víziószerűen követik egymást. Különleges, nagy élményem volt a Bikasirató 

rádiófelvétele. Nemcsak Lehel György aki vezényelt, Palcsó Sándor aki a szólót énekelte, 

hanem az egész énekkar és zenekar – vagy 150-200 ember – hallatlan lelkesedéssel, 

meggyőződéssel dolgozott. Éreztem, hogy mindnyájan örömmel vettek részt a mű 

megszólaltatásában. A felvétel kitűnően sikerült. Az Új magyar zene a Rádióban 

elnevezésű seregszemlén a kritikusok 1976. évi díját kaptam érte.  

 

Legújabb művem a Stabat Mater – kórusra és elektronikára. Kiélhettem benne 

kísérletező kedvemet és kipróbálhattam, hogy a zeneszerzők számára milyen 

lehetőségeket nyújt a legújabb technikai megoldás.  

Ez lesz a következő rádiófelvételem, amelyet nagyon kíváncsian várok. 

 

Az utóbbi időben komoly kritikusok, zenei szaktekintélyek, mint például Kroó György, 

Feuer Mária, Kárpáti János – akik legjobban megértették zeneszerzői munkám lényegét – 

olyan véleményt írtak, vagy mondtak rólam, amelynél szebbet-jobbat nem is lehet 

kívánni. Nagyon jól esik ez az elismerés.  

 

B.É. Búcsúzásul Kósa György meghívott a másnapi házi muzsikálásra.  

 

      

  Kósa György és fia 
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Házi koncertek 

 

A lakás zsúfolásig megtelt ezen a vasárnap délutánon barátokkal, tisztelőkkel, azokkal, 

akik  szívesen vesznek rész Kósa György muzsika-varázslatában. Couperin, Rameau 

művek csendültek fel zongoráján. Felemelő perceket szerzett egy Vivaldi versenymű 

Bach átiratának előadásával. Egy órányi derű, béke teremtődött meg a hallgatók lelkében. 

A zongora mellé odaképzeltem a hajdani híres művész partnereket: Hubay Jenőt, Vecsey 

Ferencet, Szigeti Józsefet … A közelben egy nagy énekesnő fényképe látható, de úgy 

éreztem, hogy a szelleme is jelen volt Basilides Máriának.  

A házi koncert befejezése után Kósa György mosolygó arccal, csillogó tekintettel hívott 

magához. – No látja, ilyen a mi házi koncertünk. Így van ez már ötven év óta!  

Aki egyszer bekapcsolódik a társaságunkba, többé nem marad el.  

Kedves Éva, maga is jöjjön el ezután is! Igen! Még sok éven keresztül szeretném – 

szeretnénk – hallani, látni Kósa Györgyöt a zeneszerzőt és zongoraművészt.  

 

Az elhangzott szöveg nagy része idézetként bekerült a Rádiófónia sorozatomba. 

 

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

Kósa György zongoraestje (1930) 

1930. április 9-én Kósa György zongoraestjét közvetítette a Rádió. Bach és Beethoven 

művei után saját kompozícióiból is zongorázott. A Hat darab cím szerint a következő: 

Egyedül, Akasztófahumor, Kétkedő imádság, Félénk vágy, Csak azért is és 

Reménytelenség. 

A fiatal Kósa György abban a szerencsében részesült, hogy tanulhatott Bartók Bélától és 

Dohnányi Ernőtől is. Pándi Marianne így írt erről: „Kósa György a muzsikálásra korán 

rákapott és már mint kisgyermek magára vonta környezete figyelmét zongora 

rögtönzéseivel. Zenetanárnője hamarosan elvitte Bartókhoz.  Kósa György 

visszaemlékezése szerint tíz éves korában 1907 körül történhetett a nagy bemutatkozás, 

és ezzel el is dőlt zenei pályájának kérdése. Bartók készséggel fogadta tanítványául és 

nemcsak zongorára tanítja, hanem első szerzeményeit is átnézi. 
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 Ez a tanulás egy esztendeig tart, akkor Bartók tanácsára a Zeneakadémia gyakorló 

osztályába iratkozik Kósa, de mestere továbbra is rendszeresen foglalkozik vele. Ezért a 

tanításért, akárcsak az előzőért, Bartók soha semmiféle díjazást nem fogad el.  

1915-ben, amikor Kósa negyedik akadémista, költözik vissza Budapestre Dohnányi Ernő, 

a világhírű zongoraművész és divatos zeneszerző. Dohnányi megjelenése nemcsak a 

magyar zenei életben jelent szenzációt, hanem nagy hatást kelt a muzsikus növendékek 

körében is. A pódium meghódításának titkait ebben az időben, úgy tűnik, senkitől sem 

sajátíthatják el olyan mértékben, mint éppen tőle. Ezt maga Bartók is tudja, és amikor a 

negyedik akadémiai osztály befejeztével azt javasolja Kósának, a továbbiakban legyen 

Dohnányi növendéke, tanácsa a tanítvány félénk és titokban dédelgetett óhajával 

találkozik.”  

 

Kósa György: Árva Józsi három csodája c. mesejátéka az Operaházban (1930) 

1933. március 2-án az Operaházban mutatták be Kósa György Árva Józsi három csodája 

c. mesejátékát, amelyet Márkus László és Mohácsi Jenő szövegére komponált.  

Kósa György a Zeneakadémián a legnagyobb mesterek: Bartók, Dohnányi és Kodály 

tanítványa volt. Tanulmányai befejeztével rövid ideig a budapesti Operaháznál működött, 

majd Tripoliszban volt karnagy. 1927-től kezdve a Zeneakadémia zongoratanára. Első 

színpadi műve, a Laterna Magica a Városi Színházban került bemutatásra, ezt követte  

A király palástja c. meseopera és 1933-ban az Árva Józsi három csodája.  

A Rádióélet műsorajánlatában többek között ez olvasható: „Ez a mesejáték átmeneti 

forma a pantomim és az opera között. A cselekmény maga pantomim, de szerepel három 

favágó, akik kommentálják a cselekményt, mint a régi görög drámákban. A színfalak 

mögött női és gyermekkórus is szerepel. A zene stílusát a szövegkönyvből eredő népies 

és tündérmotívumok szabták meg.”  

Jemnitz Sándor kritikus ezt írta Kósa zenéjéről: „Kósa György a székely népmesét népies 

ízű dallamokkal támasztja alá. Kitűnően hangszerelt és mindvégig színesen szóló 

muzsikájával ismét Bartók Béla és Kodály Zoltán hű követőjének vallja magát, aki nem 

vág elébe mestereinek, hanem tisztelettudóan bevárja fejlődésük újabb fejleményeit. 

Műformája érdekes, mert a némajáték mozzanatainak kellő megértésére három 

énekszólammal tájékoztatja a közönséget.  
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A három mély szólam szép egybehangolásával Maleczky Oszkár, Kálmán Oszkár és 

Koréh Endre jeleskednek. A fülemile koloratúráit Szabó Lujza énekli.” 

 

Kósa György Mese-szvitjének bemutatója (1934) 

1934. január 29-én a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának hangversenyén 

különleges, ünnepi hangulat uralkodott. Dohnányi Ernő elnök-karnagy vezetésével a 

zenekar sorozatban játszotta el Beethoven összes szimfóniáját.   

 

Ezen a hangversenyen a VII. szimfónia került sorra. Ezután Wilhelm Backhaus, a kiváló 

német zongoraművész játszotta Brahms  B-dúr zongoraversenyét, nagy sikerrel. A 

műsorban végül helyet kapott egy magyar zenekari újdonság is: Kósa György Mese-

szvitje. A Rádióélet műsorajánlatában ez olvasható: „Kósa György a fiatal 

zeneszerzőgárda kiemelkedő tagja. A Zeneművészeti Főiskolán Bartók, Kodály és 

Dohnányi növendéke volt. Tanulmányai befejezése után korrepetitor az Operaházban, 

majd karmester Tripoliszban, s most a Főiskolán tanár. Az újabb zene híve, de nem 

szélsőségesen, nem minden áron különlegességeket kereső.  A most először elhangzó 

Mese-szvitje három Andersen mese hangulatának zenei visszatükröződése akar lenni. 

Nem kimondott programzene, csupán három különböző színű zenekép. Az első címe: 

Kanásztánc, a másodiké: A piros cipő, s a befejező részé: A rendíthetetlen ólomkatona.”  

 

Kósa György Tartuffe c. operája a Rádióban (1952) 

1952. május 15-én a Rádióban bemutatták Kósa György Tartuffe c. operáját. Kitűnő 

művészek: Szabó Miklós, Maleczky Oszkár, Kósáné Ferch Stella, Sándor Judit, Tiszai 

Magda, valamint a Rádiózenekar Polgár Tibor vezényletével, teljes odaadással, 

lelkesedéssel álltak az új mű szolgálatába.  Az opera rádió-bemutatóját nagy várakozás 

előzte meg. A Moliére vígjáték megzenésítése azonban nem érte el a kívánt hatást.  

Erről szólt Péterfi István kritikája:„Kultúrforradalmunknak az opera-műfaj – széles 

tömegekre gyakorolt erős hatásával –egyik igen jelentős tényezője. De új magyar opera, 

sajnos, nehezen születik és az új termésnek is még többnyire fanyar a gyümölcse.  
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A Rádió tudja hivatását és kötelességét, hiszen példamutató tevékenységgel, 

áldozatkészséggel kezdeményezi, pártfogolja, terjeszti az új magyar alkotásokat, még 

akkor is, ha azok esetleg csak kísérleteknek tekinthetők. 

Kósa György, a nagy tudású és gyakorlott zeneszerző, kényes feladatra vállalkozott 

Moliére vígjátékának megzenésítésével. Kétségtelen érdeme, hogy jól tagolt, világos 

énekbeszéddel, karakterizáló árnyalásokkal megtalálja a művészi megoldásokat a 

komikum, a moliérei szellem érzékeltetésére. De ami az opera dallamosságát illeti …  

Az nem kétséges, hogy a hallgatóság túlnyomó többsége nem érzi elég melodikusnak ezt 

a muzsikát, nem érti teljesen ezt a zenei nyelvet. Így az számukra egysíkúvá, színtelenné, 

monotonná, huzamosabb hallgatása fárasztóvá válik.”  

 

Kósa György: „Kínai dalok Po Csü-ji verseire” (1955) 

1955. június 24-én szólalt meg először a Rádióban Kósa György „Kínai dalok Po Csü-ji 

verseire” c. dalciklusa, Sándor Judit és Rősler Endre előadásában Ez a felvétel azóta is 

gyakran hallható a Rádió műsorában. Megható a zeneszerző feleségének kottába  írt 

ajánlása: „E dalok sugalmazójának, felejthetetlen előadójának Stellának örök szeretettel.” 

 

Kósa György: Tizenkét Juhász Gyula-dal (1964) 

1964. április 11-én, a Költészet Napja alkalmával mutatták be a Rádióban Kósa György  

Tizenkét Juhász Gyula-dal c. kompozícióját Sziklai Erika és Szücs Lóránt előadásában.  

Kósa György gazdag életművének egyik legértékesebb részét képezik a dalok. E sajátos 

kifejezési forma művelésére széles körű irodalmi tájékozottsága tette alkalmassá.  

A világirodalom nagyjai, mint például Po Csü-ji, Villon, Aragon és Petrarca, a magyar 

költők közül pedig Csokonai, Pilinszky, Babits Mihály és mások versei ihlették alkotásra.   

 

Kósa György: Bikasirató – kantáta (1976) 

Feuer Mária így kezdte zenekritikáját: „Devecseri Gábor egyik (ha ugyan nem a) 

legszebb költeményét választotta kantátája tárgyául Kósa György. A hallgató első 

gondolata a csodálkozás: hogyan is nem jutott eszébe valakinek ezt a gyönyörű és zenébe 

kívánkozó költői hitvallást megkomponálni?  
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Az irodalmi érzékenységéről ismert zeneszerző ezúttal is biztos érzékkel talált rá a nagy 

témára: a „bikapárti” művész humánumot sugárzó mondanivalójára. S amilyen nemes 

anyagú a költemény, épp olyan sugárzó a zenébe öntése. A költemény cselekményét és 

balladisztikus, érzelmi mondanivalóját színesen ábrázolja a zene és a tolmácsolás.”  

 

Bikasirató 

A 85 éves Kósa György köszöntése (1982) 

Kósa György 1982. április 24-én ünnepelte a 85. születésnapját. Ez alkalomból a Rádió 

Új Zenei Újság c. műsorában Albert István zenetörténész köszöntötte a mestert.  

Többek között ezt mondta:  

„1897. április 24. Zavarba ejtő dátum az évforduló naptárban: Kósa György 85 éves.      

Még a múlt században született, de együtt nőtt fel az immár utolsó negyedében járó 

századdal, s együtt él vele ma is. Fiatalon és éltesen – mindig, mindenkor – alkotó 

egyéniség volt. Nagy fogékonyságot tanúsított a kor értékei iránt, de a bizonytalan 

kimenetelű stílus-divatokat gondosan kerülte, nem hagyta magát múlékony áramlatokkal 

sodortatni. Kósa György családjában, baráti körében több fájdalmasan korai és tragikus 

haláleset történt. Nem csoda, ha műveiben – különösen azokban, melyeket élete utolsó 15 

évében alkotott – újra és újra felbukkan a halál motívuma. E témakörbe tartozik a Hajnal 

Anna verseire komponált dalciklusa is, amely a kritikusok díját nyerte. A Bevezető, 

Homályban, Esti idill és Karsztvíz című versek az ember – halálhoz fűződő viszonyát 

vizsgálják különböző nézőpontból. A rádió felvételén a dalokat Pászthy Júlia énekelte a 

zeneszerző zongorakíséretével.”  
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Kósa György (Bieliczkyné felvétele)  

Kósa György zeneszerző búcsúztatása (1984) 

1984. augusztus 16-án vettünk búcsút Kósa Györgytől, a muzsikusok doyenjétől.  

A 87 éves korában elhunyt zeneszerző szorgalmas és termékeny volt: több mint ezer 

művet alkotott, melyeknek egy része még bemutatásra vár. A lexikonban hasábokon 

keresztül sorolják színpadi kompozícióit, oratóriumait, miséit, szólóhangszerekre írott 

műveit, magyar költők verseire komponált dalait, nagy-zenekari és kamara-zenekari 

alkotásait.  

Kósa György minden időben egyéniség tudott maradni. „Bach és Bartók – e két név  

égő fáklya a szívemben. Felgyújtják szellememet, képzeletemet” – mondotta egy 

önvallomásában. Követte őket, mint a szellemvilág útjain világító fáklyákat, de sohasem 

vált epigonjukká, senkinek szolgai utánzójává.  

Sokak számára emlékezetes zongoraművészi tevékenysége – Mészáros Mihály 

szobrászművész is ezt idézte:„1949 őszén a főiskolások menzáján hallottunk arról, hogy 

Kósa György zongorázik vasárnaponként. Művész ifjoncok számára jó délutáni 

programnak ígérkezett a Bach nevével fémjelzett koncert. Így felkerekedett az egész 

elsőéves szobrászosztály és betelepedtünk a Zeneakadémia kistermébe a 

Wohltemperiertes Klavier sorozatot hallgatni. A több vasárnapon át tartó műsor 

rendkívüli élményt jelentett számunkra.A muzsika csodáján kívül az előadó arca, a rajta 

megjelenő szelídség és derű teljesen egy karakterű volt a zenével. Évtizedek múlva 

találkoztam újra Kósa Györggyel. Azonnal megfogalmazódott bennem egy portré 

készítése – a körülmények is szerencsésen alakultak a megvalósításhoz.  
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Mindegyik modellülés azzal kezdődött, hogy a zongorán eljátszott egy darabot, ezzel 

közös nevezőre hozta hangulatunkat. Utána már teljes oldottságban folyhatott bármiről a 

beszélgetés, rendszerint kedves derűvel mesélte élete epizódjait.” 

Pándi Marianne – egykori tanítványa – így kezdte búcsúzó sorait: „Amint élt, úgy halt 

meg: csendben, igyekezve minél kevesebb feltűnést, riadalmat kelteni, még 

szenvedésével sem zavarni, terhelni senkit. A 87 esztendő alatt, amit megélt, talán soha 

nem ejtett ki egy hangos szót.  Nem perlekedett művészi igazáért, amikor mellőzték, nem 

dicsekedett, amikor elismerést kapott. Nem kérte számon zúgolódva a sorstól a reá mért 

megpróbáltatásokat és nem próbált ügyeskedve feltűnni a művészet zajos és látványos 

vásárán. Most attól búcsúzunk, aki mindenki másnál jobban értette, hogyan kell elhunyt 

szeretteit zenéjével elsiratni.” 

 

      

Emléktábla Maros utca 28      Sírja    
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Emlékezés Kósa György születésének 90. évfordulójára (1987.04.24.) 

 

Varga Bálint András 

Varga Bálint András (1941-2019) zenei újságíró: 

„Kósa György ma volna 90 éves. Mindössze három éve hunyt el, de alakja máris 

időtlenné lényegült. Csendesen, szinte észrevétlenül távozott, mint ahogy jelenléte is 

majdhogynem észrevétlen maradt zenei életünkben. Remete életformáját maga 

választotta. „Én nem szeretek fontos lenni” – mondta, és visszahúzódott minden világi 

hívságtól – hírnév, díjak, megrendelések, nagydobra vert bemutatók, mindez idegen volt 

tőle. Nagyon szerény volt, vagy túlontúl büszke?  Talán nem vágyott másra, mint hogy 

szabad és független legyen, hogy azt komponálhasson, amihez éppen kedve tartotta. Ő 

persze soha nem azt mondta, hogy műveket alkot – ő darabokat csinált. És csinált, 

felmérhetetlenül nagy számban, operákat, dalokat, oratóriumokat, zenekari és 

kamaraműveket – minden műfajban otthonosan mozgott. Tíz évvel ezelőtt 1977. április 

24-én műsorral köszöntötte a Rádió a 80 éves Kósa Györgyöt. Az akkor elhangzó 

beszélgetésünk, úgy érzem, képet ad emberi és művészi alakjáról. Megrendítő most újra 

meghallgatni ezt a poszthumusz üzenetet, hiszen lehetetlen nem elgondolkozni azon: 

vajon milyen sors vár Kósa György életművére? És mi a sorsa a többi magyar 

zeneszerzőnek, akik az elmúlt évtizedekben távoztak az élő sorából? Járdányi, Viski, 

Dávid, Szabó, Tardos, Szervánszky, Maros, Horusitzky, Kadosa örökségével hogyan 

sáfárkodik az utókor? Jobban mondva, mi még nem is az utókor vagyunk, hanem 

kortársak. Fel élesztjük-e majd valaha is tetszhalálukból a partitúrákat? Kósa György is 

elment és most, három évvel távozása után, kilencvenedik születésnapján, műsorral idézi 

emlékét a Rádió. Talán egyszer majd hangversenyen is megszólal a zenéje.”  
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100 éve született Kósa György (1997) 

1997. április 24-én lett volna 100 esztendős Kósa György zeneszerző és zongoraművész.  

Az idősebbek még emlékezhetnek a zongoraművészre, aki Bach Wohltemperiertes 

Klavierját játszotta, vagy a híres házi koncertjein vigasztalta muzsikával barátait.  

Mint komponista egyik meghatározó egyénisége volt a század első évtizedeiben 

kibontakozó modern magyar zeneművészetnek. Széles körű világirodalmi tájékozottság 

jellemzi alkotásait, kamara-oratóriumait, szimfóniáit, dalciklusait, zongoradarabjait. 

Nyolc operát komponált, amelyek közül a Moliére vígjátékából komponált Tartuffe 

bizonyult máig hatásosnak, maradandónak.   

Az 1951-ben komponált operát már a következő évben bemutatta a Magyar Rádió Polgár 

Tibor vezényletével és kitűnő énekesekkel. Ennek 45-ik évfordulójára, valamint a 

zeneszerző születésének centenáriumára a Bartók rádió ismét műsorra tűzte Kósa György 

operájának 1952-ben készült felvételét. 1997. április 10. és 13 között a Zeneművészeti 

Főiskola dalversenyt rendezett. Az alkalmat Kósa György születésének 100. évfordulója 

adta, de emelte jelentőségét a schuberti és brahmsi évforduló is. A verseny anyagának 

alapjául is Kósa-dalok szolgáltak (egy-egy dal mindegyik fordulóban), valamint felváltva 

egy-egy Schubert- és Brahms-dal, szabad választású dalok és kantáta- illetve 

oratóriumáriák. A versenyző énekesek között a legtöbb tapsot Meláth Andrea és Kovács 

Szilveszter kapta. 

 

KÓSA GYÖRGY MŰVEINEK RÁDIÓS FELVÉTELEI 

1952  Tartuffe – opera 

1953..Kiscipőben (zongora) 

1954  Táncszvit (szimf.) 

1955   Boldogság (dal) +   Dalciklus Szabó Lőrincz verseire +   Kinai dalok 

 Kórusszvit Po-Csü-Ji verseire +   Mégegyszer Lillához (dal) 

            Tartózkodó kérelem (dal + A tavasz (dal)  

1956  Kinai balettzene (szimf.) + Vonóstrió 

1957  Sirató (zenekari dal) +  V. vonósnégyes +  Zongoraszonáta 

1958  Dalciklus Po-Csü-Ji verseire (II. sorozat) 

1959  Csokonai kórus szvit + V.szimfónia (Természetöröm) 
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1961   Ballada és rondó – hegedüre és fúvószenekarra +  VIII. szimfónia 

1964  Dal (Juhász Gyula versére) +  Emlék (Juhász Gyula) +Fejfámra (Juhász Gyula) 

          Mese (Juhász Gyula) + A nyár (Juhász Gyula) +  VI. vonósnégyes 

1966  A kakukk és a vadgalamb (kórus) 

1967  Notturno (kamara) +  Szonáta 

1968  Gyermekbánat (dal) 

1969  Miniatürök (trió) 

1970  Ádám kutyám (dal) +  Dániel éneke (dal) +  Emlékezés (dal) 

          Karácsonyi ének (dal) + Vasárnapi csendes eső (dal) + Verses napló (dal) 

1971  Divertimento (cimbalom) +  Három dal Arany János: Őszikék c. ciklusából 

          A magánossághoz (dal) 

1973  Francia dalok Phaedrus mesék vegyes karra + Phaedrus mesék vegyeskarra 

1974  Jutka-ballada 

1975  Jutka – tizenkét zongoradarab + Látomások  (4 kórusmű) +  

          Mesemadár – hat kis zongoradarab 

1976  Bikasirató – kantáta 

1977  Három Andersen mese (hegedü, zongora) +   Karinthy kantáta 

          Megemlékezés – Winter Mihály emlékére (mélyhegedü) 

1978  Emlékezés (dal) (2. felvétel!) + Verses napló (dal) (2. felvétel) 

1979  A Dzsömbölik országa (dal) + Halálfúga (ének, kamaraegyüttes) +  Szólítlak 

hattyú 

1980  Gyermekdalok 

1981  Homályban (dalciklus) 

1982  Homályban (kamara) + Hóra-ének (dal) + Miért (dal) 

          Kocsonya Mihály házassága – operakomédia 

1983  Damján és Rém-anyó (kórus)+ Esti dal (kórus) 

          Három kórusmű Hajnal Anna verseire + Mennyei színjáték (kórus) 

1984  Balassi Bálint istenes éneke (kórus) 
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EMLÉKEZZÜNK KADOSA PÁL ZENESZERZŐRE 

(1903. szeptember 6. Léva – 1983. március 30. Budapest) 

Zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus. 

 

Kadosa Pál  

 

Beszélgetés Kadosa Pál zeneszerzővel (1980.06.01.) 

 

B.É. Kadosa Pál iránt mindig nagy tiszteletet éreztem, hiszen egyike korunk jelentős 

zeneszerző személyiségének. Eddigi életútjának rövid lexikális felsorolása is tekintélyes. 

1921-27 között Kodály Zoltán tanította zeneszerzésre, Székely Arnold pedig a 

zongorázás művészetére. Az 1920-as évektől kezdve az avantgarde művészek vezető 

egyénisége volt. József Attila és Kassák Lajos baloldali gondolkodású baráti köréhez 

tartozott. 1923-tól kezdve, mint zongoraművész nemcsak a saját, hanem kortársainak 

műveit is gyakran műsorára tűzte. 1949-től a Magyar Zeneművészek Szövetsége 

elnökségének tagja.  

„Kadosa Pál legkiemelkedőbb fiatal komponistáink egyike: felkészültsége igen 

figyelemreméltó; erről tanúskodnak művei és az Új Zene Nemzetközi Társasága számos 

ünnepségén való részvétele. – Ezen felül kiváló zongoraművész és pedagógus" – írta róla 

Bartók Béla 1939-ben.  

Egyéniségében a zeneszerző, a zongoraművész és a pedagógus egységet alkotott. 

 

Művei: Huszti kaland című opera, 5 kantáta, 8 szimfónia és a Szimfonietta,  

2 divertimento, 4 zongoraverseny, 2 hegedűverseny, versenymű brácsára, versenymű 

vonósnégyesre, 3 vonósnégyes, 4 zongoraszonáta és más zenekari-, kamara-, 

kórusművek, zongoradarabok, valamint dalok. 
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Ezekről a művekről szerettem volna megkérdezni a véleményét. 1980. június 1-én, 

vasárnap délelőtt – amikor éppen nem tanított – kissé elfogódottan léptem be otthonába, 

de olyan szerényen és barátságosan fogadott, hogy néhány perc múlva már lelkesen 

faggathattam zeneműveinek rádiós történetéről. 

 

Kadosa Pál (Bieliczkyné felvétele) 

B.É. A Magyar Rádió szalagtárában csaknem minden Kadosa-mű felvétele megtalálható. 

Kompozícióinak jelentős része a Rádió megrendelésére készült, vagy több korábban írt 

mű átdolgozott változatát vásárolta meg és mutatta be a Rádió.  

 

K.P.  Nagyon örülök a kérdésének, mert a Rádió nagyon sokat tesz a magyar 

zeneszerzők műveinek megismertetéséért. A 30 évvel előttem járó generációért és az én 

korosztályomért éppen úgy, mint a mostani fiatal komponistákért. Műveim rádiós 

felvételei a legjobb megszólaltatások közé tartoznak.  

 

Zenekari művek 

B.É. A több tételes, zenekarokra komponált szimfónia az egyik legjelentősebb zenei 

műfaj. Ön sorozatban nyolcat számozott, de ha hozzávesszük a Szimfoniettát is, akkor 

annyit komponált, mint Beethoven.   

K.P. A szimfónia írására elég soká szántam rá magam. Féltem ettől a nagyon jelentős és 

igényes műfajtól. Mind a nyolc szimfóniám felvétele megvan a Rádióban. Az első három 

kivételével a Rádió megrendelésére készültek. A IV.-et és a VIII.-at a Magyar Állami 

Hangversenyzenekar adta elő, a többit a Rádiózenekar. 
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Az I. szimfóniámat félelmetesen nehéz időszakban, 1941-42-ben írtam, de a bemutató 

csak a felszabadulás után, 1945-ben volt. Somogyi László vezényelte egy nagyzenekari 

hangversenyen. Úgy emlékszem, hogy ezen a koncerten Bartók és Kodály mellett én 

voltam a szerény harmadik zeneszerző, akinek a művét játszották. Utána – mint sok más 

művemet is – rövidítettem és átdolgoztam. A Rádió így rögzítette 1965-ben Lehel 

György vezényletével. Érdekes, hogy az első előadásnak sokkal nagyobb sikere volt, 

mint később az átdolgozott formájában, pedig ez a jobb.  

A II. „Capriccio” szimfónia állami felkérésre készült 1948-ban, a szabadságharc 

századik évfordulójára. A rádiófelvételt 1959-ben Erdélyi Miklós dirigálta.  

A III. szimfónia írása egy kis kitérő volt zeneszerzői munkásságomban. Romantikus 

szimfóniának is neveztem, amit ma talán kissé túlzásnak tartok, de az biztos, hogy 

szélesebb dallamívelésű minden előtte és utána következő szimfóniánál.  

Mihály András – nekem kedves volt tanítványom mutatta be a Rádióban 1957-ben. Azt 

hiszem, ez volt az első karmesteri szereplése. A többi szimfónia gyorsabban követte 

egymást, mert megszerettem ezt a műfajt. 

A IV. szimfóniát Révai József emlékére írtam. Megfogalmaztam benne a humanista 

egyéniségét és bizonyos tévedéseit egyaránt.  Volt bizonyos ellentmondásosság az ő 

lényében, de mindig becsületes és mély érzésű embernek ismertem. Ez a szimfónia 

tragikus hangvételű.  

Az V. szimfónia viszont ennek furcsa ellentéte: egy hétköznapi életet megéneklő 

szimfónia. Mindegyiket 1961-ben vette fel a Rádió Erdélyi Miklós vezényletével.  

A következő két lírai jellegű szimfóniámat szintén ő dirigálta: a VI-at 1966-ban,  

a VII-et pedig 1968-ban.  

A VIII. szimfóniámat – amelyre a líraiság mellett a jókedv és a szomorúság is jellemző – 

1969-ben Lehel György mutatta be.  

 

Ide tartozik a Szimfonietta 1974-es felvétele a Rádiózenekarral, szintén Lehel György 

vezényletével. Ez a művem – amely tulajdonképpen IX. szimfóniának készült – volt az 

utolsó, amelyet még magam le tudtam írni. Egy agyérgörcs miatt ugyanis a jobb kezem 

olyan merev lett, hogy ma már nem tudok vele írni, vagy zongorázni. Ennek a partitúráját 

is nagyon nehéz lehetett elolvasni. Egy volt tanítványom másolta le, aki még a gyöngye 

kézírásomat is ismeri.  
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Ezt még nem hallottam igazán meggyőző előadásban, annak ellenére, hogy több jó 

karmester dirigálta. De lehet, hogy az én lejegyzésem nem volt elég kifejező, mert többre 

gondoltam, mint amennyit meg tudtam valósítani.  

Szimfóniáim közül gyakrabban csak a IV.-et tűzik műsorra, pedig én a többit is tartom 

olyan jónak, különben átdolgoztam volna. Jellemző rám, hogy ha a műben az ideát jónak 

tartom, de a megvalósítást kevésbé, akkor átírom. Van, amikor 3 év múlva, van úgy, 

hogy 45 év múlva. Amikor úgy érzem, hogy most már meg tudom valósítani, ahogy 

elképzeltem.  

 

 

 
Lehel György 

 

 

 

 

Erdélyi Miklós 
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Kamara művek  

B.É.A Rádió archívumában jó néhány kamaraműve megtalálható.  

Hogyan emlékszik rájuk? 

K.P. Az 50-es években készült felvételeket persze ma már nehéz pontosan ellenőrizni. 

Arra azonban emlékszem, hogy a Fúvósötöst a Budapesti fúvósötös mutatta be, több 

kisebb zongoraművemet pedig én játszottam felvételre. Ilyen lehetett például 1955-ben a 

Népdalszvit, valamint az Ajánlás és Román bordal a Vázlatok sorozatból.  

A Tátrai vonósnégyes játszotta hangszalagra mind a három vonósnégyesemet, de ezek 

közül csak a II. vonósnégyes volt rádiós megrendelés 1957-ben.  

 

Vokális művek (dalok és opera) 

B.É. Mindig örömmel hallgatom a költők verseire komponált műveit.  

Különösen, ha az én legkedvesebb költőim is köztük vannak.  

 

József Attila 

K.P. Általában szigorúan bírálom korábban írt műveimet. Ezek közé tartoztak a régebben 

komponált József Attila dalaim is. A költővel jó barátságban voltam. Nagyon örült, 

mikor megmutattam az általam megzenésített verseit. Neki tetszettek ugyan, de én nem 

éreztem teljesen megoldottnak azokat. Csak a Ringató című dalt tartottam meg közülük.  

1938-40 között írtam viszont egy kantátát József Attila verseire A végzetes szerelemről 

(De amore fatali) címmel. Később azonban teljesen átdolgoztam. Ezt a változatot vette 

meg tőlem a Rádió, s 1964-ben készítették el a felvételét. Sándor Judit, Sziklay Erika, 

Réti József, Szalma Ferenc énekelték a szólót, az MRT énekkarát és szimfonikus 

zenekarát Lehel György vezényelte.  



98 

   

Sziklay Erika, Szűcs Lóránt 

1964-ben készült az Op. 60-as számú Hét dal József Attila verseire.  

Ezeket ma is szívesen vállalom. A felvételük 1965-ben volt. Sziklay Erika énekelte Szűcs 

Lóránt zongorakíséretével.   

 

Nelly Sachs 

Ugyancsak ők adták elő az egyik legjobbnak tartott művemet a Négy Nelly Sachs dalt is 

(In memoriam Nelly Sachs).  Emlékezni akartam a német költőnőre, akit koncentrációs 

táborba zártak, de a svéd király személyes közbenjárására kiengedtek. Ezután 

Svédországban telepedett le. Ott kapta a Nobel-díjat és ott is halt meg 1970-ben. Nelly 

Sachs életében nem engedte megzenésíteni a verseit, mondva, hogy akkor az ő eredeti 

gondolata elvész. Az örökösei, akik Nyugat-Németországban élnek, úgy gondolták, hogy 

tiszteletben tartják a költőnő elképzelését és ők sem járulnak hozzá a versek 

megzenésítéséhez. Mivel a Szerzői Jogvédő Hivatal elnöke vagyok, személyesen kértem 

a német jogvédő hivatal elnökét és vezérigazgatóját, hogy járjanak közre ez ügyben.  

Ők el is intézték, hogy megkaptam az engedélyt a versek komponálásához. Én az eredeti 

német verseket zenésítettem meg. Raics István fordította magyarra, kitűnően.  
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A Rádiónak az volt az elve, hogy lehetőleg minden magyarul szólaljon meg, ezért az első 

1971-es felvétel magyar szövegű, 1976-ban azonban az eredeti német szöveggel is 

készült rádiófelvétel.  

 

B.É. Nem maradhatott volna ki az MRT énekkarának komponált mű sem. 

 

K.P. Arany János verseire hat kórusdalt írtam, az MRT énekkara részére. Sapszon 

Ferenc vezényletével kétszer is felvették, 1970-ben, majd 1975-ben. Úgy érzem, hogy 

ezek a kórusművek megérdemelnék, hogy gyakrabban műsorra tűzzék. Köztük több  

szerepel néha hangversenyeken is. Persze tudom, a legnagyobb gond az, hogy igen 

nehezek. Tehát a Rádió énekkarán kívül alig tudná más kórus megszólaltatni az egészet.  

 

B.É. A Huszti kaland című operája nemcsak a Rádióban, hanem az Operaházban is 

megszólalt.  

K.P. A rádiófelvételeken sokszor sikeresebben szólal meg a mű, mint az élő 

előadásokon. Példa erre a Huszti kaland című operám. A két felvonásos történelmi 

vígopera 1949-50-ben készült. Jókai Mór novellája nyomán a szövegét Szabolcsi Bence 

írta.  

 

Huszti kaland - opera 

B.É.1951. július 31-én a Magyar Nemzetben Asztalos Sándor cikkében a többi között ezt 

írta: „Szombat reggel zenei életünk jelentős eseménye zajlott le a Rádió 23-as 

stúdiójában: végig hallgattuk a felszabadulás után elkészült első operánkat, Kadosa Pál 

Kossuth-díjas zeneszerzőnek Huszti kaland című művét.  
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A Rádió helyesen járt el, amikor a jövő zenei évad operaházi bemutatója előtt elkészítette 

az egész opera felvételét. A közel 90 perces kitűnő zenei anyag bemutatója augusztus 19-

én, Alkotmányunk ünnepének előestéjén lesz a Rádióban”. 

 

K.P. A speciális stúdióhangzás miatt egy-két tömegjelenetet át is dolgoztam.  

Ekkor a szerepeket Udvardy Tibor, Maleczky Oszkár, Sándor Judit, Littasy György, 

Lendvay Andor, Aarika Anelli, Andor Éva, Domahidy László, Katona Lajos, Kishegyi 

Árpád, Somogyvári Lajos és Pálffy Endre énekelték. A Földényi kórust és a Magyar 

Rádió szimfonikus zenekarát Kórody András vezényelte.   

 

A Huszti kaland című művem Operaházi bemutatója pedig 1951. november 22-én volt. 

Az előadók azonban nem voltak megfelelően felkészítve a bemutatóra.  Tóth Aladár, az 

Operaház igazgatója hiába lelkesedett érte, mégis csak tizenegy előadást ért meg. Ehhez 

az operaházi előadáshoz képest a Rádió felvétele sokkal jobb volt.  

 

Zongora-művek 

B.É. Az az érzésem, hogy a zenei műfajok közül Önhöz legközelebb a zongorára írott 

művei állnak. Ez nem csoda, hiszen világszerte sikereket elért zongoraművészről van szó.  

K.P. Amíg aktív zongorista voltam, a műveimet magam játszottam felvételre is.  

Ezek közül megemlítem a Rádió felkérésére írt két nagyobb zongoraművemet: a IV. 

zongoraszonáta felvételét 1964-ben, a IV. zongoraversenyét pedig 1967-ben készítették. 

Ez utóbbin a MRT szimfonikus zenekarát Oberfrank Géza vezényelte. Mondhatom, hogy 

szinte soha nem éreztem magam olyan jól, mint mikor a Rádiózenekar kíséretével 

zongoráztam. Mindig inspirált az, hogy nagy biztonsággal és lelkesedéssel játszották 

műveimet.  

 

Kadosa Pál (Bieliczkyné felvétele) 
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Pillanatképek címmel öt zongoradarabot írtam 1972-ben a Rádió kérésére. De ekkor már 

baj volt a kezemmel, úgyhogy Kocsis Zoltán adta elő, nagyszerűen. Azóta több művemet 

játszották már rádiófelvételre vagy lemezre a volt tanítványaim. Megemlítem például az 

1946-ban komponált Op. 37-es Szonáta két zongorára címűt, amelyet 1973-ban Jandó 

Jenő és Schiff András játszott el. Számomra emlékezetes azonban az 1959-es felvétele is, 

amikor Szabó Márta – a feleségem – és Rados Ferenc adták elő. Ezt megelőzően azonban 

többször is én játszottam – zongoraművész feleségemmel együtt – hazai és külföldi 

koncerteken egyaránt.   

 

Kadosa Pál (Bieliczkyné felvétele) 

A Zeneművészeti Főiskola zongoratanára 

B.É. A Zeneművészeti Főiskolán 1945-től tanít, és 1948-tól a zongora tanszak vezetője. 

Tanítványai emlegetik, hogy fontosnak tartja, hogy a tananyag részévé váljanak a kortárs 

zeneszerzők művei, így Bartók, Casella, Debussy, Poulenc, Prokofjev, Ravel.  

Zeneszerzést is oktatott, tanítványai közül került ki Lehel György és Mihály András 

karmester. (Ők nagy tisztelettel beszéltek erről.)  

Pedagógiai eredményei legendássá váltak, mert az utóbbi időben tanítványai közül 

kerültek ki világhírű zongoraművészeink: Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, Schiff András, 

Jandó Jenő, Kiss Gyula és mások. Volt-e valamilyen „titka” az eredményes tanításnak?  

 

K.P. Valaki megkérdezte Kodálytól, mi az ő tanítási módszere? Azt felelte az, hogy 

nincs módszere. Nos, erre törekszem én is. Hiszen a tanárnak minden növendékhez 

másképpen kell közelednie.  Mindig konkrétan az adott zenéből szeretnék kiindulni és 

alkalmazkodni a növendék egyéniségéhez. Mindenkit a saját tehetségéből próbáltam és 

próbálok továbbfejleszteni.  Igyekeztem minél több fiatal útját egyengetni.  
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Azt hiszem, többet ér, ha egy-egy növendék fejlődését segítjük, aki később nem váltja be 

a hozzá fűzött reményeket, mintha lemondunk csak egyetlen növendék fejlődéséről is. 

Változatlan pedagógiai optimizmusban élek.  

 

B.É. Végezetül szeretném megkérdezni, mi a véleménye a Rádió zenei műsoráról?  

 

K.P. Igen, szívesen mondanék még néhány gondolatot a Rádiónak a modern zenével való 

kapcsolatáról. A műsorban sok új zene, és főleg sok új magyar zene hangzik el. Maga az, 

hogy a Rádió együttesei az új műveket előadják, és hogy jól adják elő, ez nekem nagyon 

tetszik. Sőt, szerintem a Rádió zenekara és énekkara a legjobban tudja megszólaltatni az 

új magyar zenét.  Erre hivatott előadók. Hamar orientálódnak a megfelelő zenei stílusban, 

jól olvasnak kottát és könnyen tanulnak. Ez szükséges is, mert nekik nincs annyi érési 

időre lehetőségük, mint más zenekarnak és énekkarnak. Itt említem meg, hogy vidéken is 

vannak eredmények. Miskolcon Mura Péter – akit zeneszerzésre és zongorázni is 

tanítottam -, Pécsen Breitner Tamás, Szegeden pedig Pál Tamás karmesterek is adnak elő 

mai műveket zenekarukkal. Nagyon jó hangversenyt hallottam például Zalaegerszegen a 

kamara-kompozícióimból.  A szép teremben azonban száznál kevesebb ember fér el. 

Ilyen helyen tehát zenekart nem lehet elhelyezni. Mivel a Filharmónia Művészeti 

Tanácsának is tagja vagyok, azért tudom, hogy milyen nagy problémát jelent a kortárs 

művek megszólaltatása. A Filharmónia sokat tesz a cél érdekében, de a korlátokkal 

számolni kell: kevés a hangversenyterem és a modern zene megfelelő előadására 

alkalmas zenekar. Az új magyar zene ügyének legjelentősebb pártfogója a Magyar Rádió. 

Ez megnyilvánul például abban, hogy a műsorban több időt és gyakoribb elhangzási 

lehetőséget ad a kortárs műveknek, mint amennyi a hangversenyeken lehetséges. A 

Rádió vezetősége pedig nemcsak érdeklődik az új magyar zene iránt, hanem feladatának 

is tekinti annak támogatását és népszerűsítését. Kívánom, hogy a Magyar Rádió ezután is 

ilyen gonddal szolgálja az új magyar zene ügyét, mint jelenleg.  

* 

Államunk a legmagasabb díjakkal ismerte el Kadosa Pál tehetségét, sokoldalú, 

színvonalas munkáját, közéleti tevékenységét.  Műveiben és tanítványainak 

zongorajátékában pedig benne él a mester művészi elkötelezettségének teremtő ereje.   

Elismerései: Kossuth-díj (1950, 1975), Érdemes művész (1953),  

Erkel díj (1955, 1962), Kiváló művész (1963) 
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Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

A Magyar Rádió pályázatának díjnyertes művei (1948) 

A Magyar Rádió az 1848-as forradalom és szabadságharc százéves évfordulóját új 

művek bemutatásával kívánta emlékezetessé tenni és pályázatot hirdetett különböző, a 

rádióban megszólaltatható műfajok számára. 

A két zenei nagydíjat Kadosa Pál zongorára és zenekarra írt Concertinója valamint 

Veress Sándor Szent Ágoston zsoltára kapta.  

Kadosa Pál a Concertinó néven ismertté vált II. zongoraversenyét 1938-ban komponálta, 

de az 1948-as rádiós bemutatótól kezdve számíthatjuk igazi sikerét, népszerűségét. 

A zeneszerző ezt a kompozíciót önmagának írta, mint mondta: 

„A zongorás Concertinó megírására az ösztönzött, hogy magam is aktív zongorista lévén,  

a saját technikai fölkészültségemnek megfelelő versenyművet írjak. Tehát olyan művet, 

amelyet mint pianista nem túl nagy erőfeszítéssel győzök, és amellett mutatós.” 

 

Kadosa Pál Május-köszöntő – kórusmű (1949) 

Az 1949-es évtől óriási fejlődésnek indult országszerte a kórusmozgalom. Gyárakban, 

üzemekben, hivatalokban, iskolákban egymás után alakultak az énekkarok.  

A zeneszerzők pedig szinte ontották a tömegdalokat.  Kadosa Pál a feladat 

szükségességét így fogalmazta meg: „A tömegdal nagy összefogást teremt a tömegek 

között. A kedélyre és az érzelemvilágra a zene hat legközvetlenebbül. A tömegdalnak 

politikai nézőszögből is óriási a jelentősége.” Kadosa Pál is megírta a maga „tömegdalát” 

Raics István versére, Május-köszöntő címmel. A kórusmű nagyon népszerűvé vált és a 

zeneszerző 1950-ben Kossuth-díjat kapott érte. 

Dallama később bekerült a Huszti kaland című operájába is.    

 

Kadosa Pál Huszti kaland c. operája (1951) 

Az 1949-es évvel kezdődő időszakban a kultúrpolitika a kantátákon, tömegdalokon és 

divertimentókon kívül sürgette az új magyar operák bemutatását is. E várakozásnak 

kívánt eleget tenni Kadosa PálHuszti kaland c. operájával, amelynek szövegkönyvét 

Szabolcsi Bence készítette egy Jókai-novella alapján.  
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A kuruc korban játszódó történetet tréfás, regényes formában dolgozták fel. A mű rádiós 

premierje előtt úgynevezett szakmai bemutatót tartottak. 

Az 1951. november 21-én lezajlott operaházi premier nem aratott sikert. Kadosa Pál 

szerint a színpadi előadás nem volt olyan jól előkészítve, mint a rádiós felvétel.  

Tóth Aladáraz Operaház igazgatója hiába lelkesedett érte, néhány előadás után le kellett 

venni a műsorról. Idézem még Kadosa Pál későbbi, sommás, önkritikus véleményét:  

„Azokban az években, mi zeneszerzők világnézeti meggyőződésből akartunk 

egyszerűsödni, hogy minél több emberhez tudjunk szólni. De túlmentünk azon a ponton, 

amit még szabad lett volna csinálni. A legsúlyosabb az volt, hogy az egyszerűsödéssel 

sem tudtuk elérni azt, amit akartunk, hogy a közönség ráhangolódjon a mondanivalónkra. 

Azóta rájöttem, nem az egyszerűség biztosítja a zene sikerét, hanem az elhitető erő, 

amely belőle árad. A legtöbb zenét, amit akkor írtunk, meg kellett tagadnunk utólag.  

Jóllehet a Huszti kaland is ilyen szerencsétlen időben született, de azért most sem 

tagadom meg teljesen, mert vannak benne olyan törekvések, amelyeket ma is helyesnek 

tartok.” 

Kadosa Pál: Pian e forte (1963) 

„A fesztiválok fölött sohasem nyugszik le a nap - olvasható az egyik amerikai zenei 

folyóiratban, arra célozva, hogy szinte az év minden hónapjára, hetére jut zenei fesztivál 

a világ valamelyik részén. A Budapesti Zenei Hetek a szerényebb zenei seregszemlék 

közé tartozik. Nem fémjelzik a legnagyobb előadósztárok nevei, nincsenek évtizedes 

hagyományai sem, nekünk mégis a legkedvesebb: mert a miénk, mert hazai zenei életünk 

évről-évre ismétlődő nagy erőpróbája” - írta Kroó György a Rádióújságban, az ünnepi 

műsorok bevezetéseként. 1963. szeptember 28-án, a Budapesti Zenei Hetek megnyitó-

hangversenyén Lehel György vezényelte a Magyar Állami Hangversenyzenekart. A 

koncerten bemutatóként hangzott el a 60. születésnapját ünneplő Kadosa Pál Pian e 

forte c. egytételes zenekari műve. Pándi Marianne többek között ezt írta a műről: 

„Kadosa Pál Pian e forte c. kompozíciója ez év nyarán a rádióban hangzott el először, 

ugyancsak Lehel György tolmácsolásában és az akkor nyert benyomásokat a 

hangversenytermi előadás megerősítette: összefoglaló jelentőségű, rövidre fogott, 

mondanivalójában igényes és hatásában reprezentatív művet hallottunk. Lehel György 

lelkes ügybuzgalma valódi ünneppé avatta a jól sikerült bemutatót.” 
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Ránki Dezső és Kocsis Zoltán 

 Kocsis Zoltánt és Ránki Dezsőt Kossuth-díjjal tüntették ki (1978) 

 

Kocsis Zoltán és Ránki Dezső, a két fiatal zongoraművész a 60-as évek végén és a 70-es 

évek elején robbant be a magyar és a nemzetközi zenei életbe. Tehetségüket 1978-ban 

Kossuth-díjjal ismerték el. Az egyik hetilap munkatársa úgy vélte, hogy magas 

kitüntetésük korábbi zeneakadémiai mesterük: Kadosa Pál diadala is. Az újságíró 

megkérdezte a neves professzortól, miképpen vélekedik arról, hogy két rendkívüli 

tehetségű növendékét csaknem példátlanul fiatalon, 26 évesen jutalmazták a Kossuth-

díjjal. Íme Kadosa Pál válasza: 

„Mindig zavarba ejt, ha növendékeim sikerét nekem tulajdonítják. Nem valami 

álszerénység szól belőlem, de Kocsis és Ránki eredményeiben voltaképpen kevés az 

érdemem. Mind a ketten csodagyerekek voltak, abban a vonatkozásban, hogy játékukkal 

a növendékkoncerteken minden alkalommal feltűnést keltettek. Amikor hozzám kerültek, 

már magas-szinten tudtak zongorázni.  

A zene iránti lelkesedésük kiapadhatatlan. Ránki lírikus alkatú, de hogy izzó drámaiság is 

fűti, az kiderült Liszt h-moll szonátájának előadásakor. Kocsis drámai és intellektuális 

zenész és tevékenysége igen sokoldalú. Az, hogy már főiskolás korukban javában 

koncerteztek, csak hasznukra vált, mert hamar otthonosan érezték magukat a pódiumon.  

Hogy ilyen fiatalon tüntették ki őket Kossuth-díjjal? Ez a döntés nem elhamarkodott, sőt 

nagyon is igazságos, hiszen mind a ketten bebizonyították már, hogy itthon is, külföldön 

is megállják helyüket, s világszerte igen nagy sikereket aratnak.” 
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Kadosa Pál az otthonában 

Elhunyt Kadosa Pál zeneszerző (1983) 

1983. március 30-án Kadosa Páltól búcsúzott a magyar zenei élet. A 80 éves korában 

elhunyt zeneszerző, zongoraművész és a Zeneművészeti Főiskola tanára gazdag 

életművet hagyott maga után. 1921 és 1927 között Kodály Zoltán magánúton tanította 

zeneszerzésre, Székely Arnold pedig a Zeneakadémián zongorázni. A 20-as évektől 

kezdve az avantgarde művészek csoportjához, valamint József Attila és Kassák Lajos 

baloldali gondolkodású köréhez tartozott. 

Zongoraművészként nemcsak a saját, hanem kortársai műveit is játszotta – mindenekelőtt 

Bartókét. Kadosa Pál művei egyéni hangot képviseltek. Írt operát, kantátákat, 

szimfóniákat, versenyműveket, kamarazenét, valamint dalokat és kórusokat. Élete vége 

felé abbahagyta a komponálást, mert úgy érezte, művei fölött eljárt az idő. „Az ifjú 

szívekben nem élek már” - hangoztatta. Zongoraművészi ambícióit is felváltotta a tanítás. 
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1945-től volt a Zeneakadémia zongoratanára, a tanszak vezetője. Pedagógiai eredményei 

legendássá váltak: tanítványai közül kerültek ki világhírű zongoraművészeink. 70-ik 

születése napján emlékezetes hangversenyt tartottak a Zeneakadémián. Négy fiatal 

növendéke ünnepi műsorral köszöntötte mesterét: Ránki Dezső, Kocsis Zoltán, Jandó 

Jenő és Schiff András Kadosa-műveit játszotta. A koncert végén az idős zeneszerző 

szemmel láthatóan meghatottan hajolt meg velük együtt a dobogón. Kadosa Pál életét 

még egy zongoraművész ragyogta be: Szabó Márta, aki előbb tanítványa, majd felesége 

lett. Ő adta az ihletet az 1946-ban komponált Szonáta két zongorára című darab 

alkotásához. A hatásos koncertmuzsikát Kadosa és kiváló pianista felesége együtt 

játszotta idehaza, elsőként a Rádióban, majd nagyon sokszor külföldi koncerteken is.  

 

Kadosa Pál sírja Budapesten, a Kerepesi temetőben: 42/1-U-1. 

 

Kocsis Zoltán így búcsúzott kedves tanárától: 

„Új állapot ez számunkra – s itt a fejedelmi többes nemcsak a zenészekre, zenebarátokra, 

hanem az egyetemes magyar kultúra munkatársaira, képviselőire, hódolóira is utal – 

hiszen olyan egyéniséget vesztettünk el, akinek neve a magyar zeneművészet utolsó  

hatvan évét fémjelzi, s aki zenei életünk aktív részese maradt haláláig. (…) 

Kadosa tevékenységei közül ma kétségkívül a zeneoktatásban kifejtett munkája talál a 

legszélesebb hazai és nemzetközi elismerésre. (…) Nekünk a legjelentősebb az, amit már 

senki tőlünk el nem vehet, nevezetesen amit a Kadosánál eltöltött öt év számunkra 

jelentett. (…) A legbonyolultabb egyéniségből is előbányászta ama rejtett értékeket, 
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amelyek létezésében valószínűleg jobban hitt, mint maga a tanítvány. S ha az eljövendő 

zongoristanemzedékekre is tekintünk, tanítványainak száma végtelennek mondható.  

Kadosa Pált is azok közé kell sorolnunk, akiknek földi létük befejeződése nem egyenlő 

elmúlásukkal.” 

 

Március 15. tér 8. 

 

KADOSA PÁL MŰVEINEK RÁDIÓS FELVÉTELEI  

1951  Boldog éjjel –dal + De már nem tudom mit csináljak – dal + Az erdőnek madara 

 van –  dal + Mi kék az ég – dal + Orbán-dal + Tiz pár csókot egyvégből – dal   

1952  I. divertimento + Megy az eke (Illyés Gyula) + Becsület és dicsőség – szvit   

1953  Capriccio No. 4. (kamara) + Kis prelűd (kamara) + Öt vázlat (kamara) 

     II. szonáta (kamara) + Toccata és etüdök + A gellérthegyi szabadságszobor három 

 alakjára 

 A dombon messze túl (Kótzián Katalin)  

1954  Mezei csokor (szimf.) + Szvit (szimf.) + Fúvósötös (kamara) 

 Hódolat Bartóknak (Hommage á Bartók) (kamara) + Incselkedő + Kirgiz 

 bölcsődal +  Ugrótánc (kamara) + Rapszódia Op. 28/a (kamara) + Sirató (kamara) 

 Szonatina – magyar népdalokra Op. 23/d (kamara) + Tatár táncdal (kamara) 

 Népdalkantáta (vokális) + Őszi dal  + A szerelem, a szerelem (dal) +  

 II. vonósnégyes  

1955  Concertino mélyhegedűre és zenekarra (szimf.) + Partita (szimf.) 

 Gyermekdarabok (kamara) + Népdalszvit (kamara) + Tizenkét kis gyermekdarab 

 zongorára + Vonóstrió + Ajánlás és román bordal (kamara) + Ábránd (dal) 

 Hogy Júliára talála (dal) + Zöldleveles, fehér virágos akácfa (dal)  

1956  Vonósnégyes-verseny (szimf.) + Igyunk biz azt egy kicsit (dal) 

 Ej, haj, ne szomorkodj szívbéli barátom + Nemzetőrdal (dal) + Télben (dal)  
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1957  III. szimfónia + III. zongoraverseny + Tíz bagatell + II. vonósnégyes (2. felvétel!)  

1958  Három kis zongoradarab + Kis szvit (kamara) + Négy duó Op. 16/b 

 Négy magyar népdal (kamara) + Öt kis ritmustanulmány Op. 16/d 

 Tíz kis zongoradarab + III. vonósnégyes  

1959  II. szimfónia + I zongoraverseny + Szonáta két zongorára Op. 37. 

 Kis szvit négy kézre  

1960  IV. szimfónia + Gyermekszonatina 

 Három darab a B-A-C-H témára (kamara) + Huszti kaland – opera  

1961  II. divertimento (szimf.) + IV. szimfónia (2. felvétel!) + V. szimfónia  

1962  Négy orgonamű + III. szonáta + Szonatina  

1963  II. hegedűverseny Op. 32. + Pian e forte – sonate per orchestra 

 II. szonáta Op. 58. + Négy capriccio Op. 57. + Ballada (dal) 

 Két karodban (dal) + A tél (dal)  

1964  IV. szonáta Op. 54. + A végzetes szerelemről . kantáta  

1965  I. szimfónia + Emberiség (dal) + A kanász (dal) + Nem én kiáltok (dal) 

 Ősz (dal) + Reménytelenül (dal + Töredék I.II. (dal)  

1966  Concertino (2. felvétel!) (szimf.) + VI. szimfónia 

 Kaleidoszkóp Op. 61. (kamara) + I. vonósnégyes  

1967  IV. zongoraverseny   

1968  VII. szimfónia Op.64. + Szerenád kamarazenekarra 

 Három magyar népdal (dal) + Koreai dal (dal)  

1969  VIII. szimfónia  

1970  I. hegedűverseny  

1971  Hat kis zongoradarab + Hat magyar népdal Op. 23. (kamara) 

 Nyolc kis zongoradarab Op. 3. + In memoriam Nelly Sachs - dalciklus Op. 68.  

1972  Concertino mélyhegedűre és zenekarra (2. felvétel!) 

 Pillanatképek – öt zongoradarab + I. szonáta Op. 5 + I. zongoraszvit  

1973  Kis szvit (2. felvétel) (kamara) + Szonáta két zongorára Op. 37. (2. felvétel)  

1974  Szimfonietta + Duó Op. 2/o. + Hegedű-zongora szvit Op. 6.  

1975  Kaleidoszkóp Op. 61. (2. felvétel!) (kamara) + Lassú és friss (kamara) 

 Tizenkét kis gyermekdarab zongorára (2. felvétel!)  

1976  Concertino (szimf.) (3. felvétel!)  

1977  Szonatina – magyar népdalokra Op. 23/b (kamara) (2. felvétel!) + Trió  

1978  Vivo (kamara)  

1979  Improvizációk három román népdalra (kamara)  

1980  I. hegedűverseny (2. felvétel!) 
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EMLÉKEZZÜNK FARKAS FERENC ZENESZERZŐRE 

(1905. december 15. Nagykanizsa – 2000. október 10. Budapest) 

 

 

Farkas Ferenc 

Zenei tanulmányait a Nemzeti Zenedében kezdte, és 1921-től a Zeneakadémián Weiner 

Leó, majd Siklós Albert növendékeként szerzett zeneszerzői diplomát 1927-ben. 

Két évig a Városi Színház korrepetitora és dirigense volt, majd 1929-től 1931-ig 

Rómában Ottorino Respighi mesteriskolájában tökéletesítette tudását, és magába szívta  

a latin mediterrán kultúrát is. 

Ezután külföldi vándorévek következtek, majd 1935-ben hazajött és több helyen is 

tanított. 1949-ben végre megtalálta a legalkalmasabb terepet, a Zeneakadémia  

zeneszerzés tanára lett. A 20. század világszerte ismert magyar zeneszerzőinek 

nemzedékeit nevelte, miközben ő maga, a legtermékenyebb és legsokoldalúbb magyar 

komponista volt.  

 

Beszélgetés Farkas Ferenccel (1980.01.28.) 

 

A Magyar Rádióval való kapcsolata 

B.É. A Rádió egyik legfontosabb művelődéspolitikai feladata a kortárs magyar zene 

terjesztése és támogatása. Az új művek jelentős része kifejezetten a Rádió felkérésére 

készül. Az MRT szimfonikus zenekara és énekkara pedig a legtöbb kompozíció első 

megszólaltatója és kiváló tolmácsolója.  
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A zenehallgató közönség keveset tudhat arról, hogy a Rádió Zenei Főosztálya hogyan 

járul hozzá az új művek születéséhez és népszerűsítéséhez. Pedig a kimutatható adatok 

mögött nagyszerű törekvés, anyagi, szellemi, szervezési erőfeszítés van.  

„Kíváncsiságból” összegyűjtöttem azoknak a zeneművekben a címét és adatait, 

amelyeket a kortárs magyar zeneszerzők az utóbbi harminc évben a Rádió felkérésére 

írtak. Elsőként Farkas Ferencnek mutattam meg a Rádió ösztönző hatására írt műveinek 

„listáját”, hogy megkérdezhessem, véleménye szerint hogyan helyezkednek el ezek a 

kompozíciók az eddigi életművében?    

 

F.F. Ahhoz a korosztályhoz tartozom, amelyiknek még alkalma volt a Rákóczi-úti 

stúdióban is szerepelni. A 20-as évek végén a Városi Színházban voltam betanító 

karmester. Ott volt egy férfiakból alakított kamaraegyüttes, akiket én többször zongorán 

kísértem és vezényeltem a Rádióban. Operarészleteket adtunk elő és magyar népdalokból 

átiratokat is készítettem nekik. Ezek voltak az első szerepléseim a Stúdióban.  

 

Kísérőzenék 

Később, amikor a Rádió a Bródy Sándor utcai helyére költözött, nagyon sok kísérőzene 

írására kaptam megbízást, - különösen Németh Antaltól, a Dramaturgiai osztály 

vezetőjétől. Ezek között említésre méltó Gerhard Hauptmann: Az elmerült harang című 

mesejátéka és Shakespeare: Ahogy tetszik című darabja. 1935-ben igen nagyszabású 

vállalkozás volt Madách Imre Az ember tragédiájának felvétele. Ennek a kísérőzenéjét 

nagy zenekarra és énekkarra írtam és magam vezényeltem. A felvétel viaszlemezre 

történt, olyan megoldással, hogy a zenekar az egyik stúdióban volt, a színészek pedig a 

másikban. Németh Antal, mint rendező maga keverte a felvételt ott a helyszínen. 

Az utóbbi két művem megtalálta az utat a színpadokhoz is, és sokáig repertoáron 

maradtak különböző fővárosi és vidéki színházakban. De ebben az időben a kísérőzenén 

kívül más művekkel nagyon nehéz volt a Rádióba bejutni. Szerettem volna elérni a 

Rómában írt Divertimento című művem bemutatását. De akkor ez nem volt lehetséges. 

1933-ban azonban, ez a darabom a Liszt Ferenc pályázaton díjat nyert. (A másik két 

díjazott Weiner Leó és Molnár Antal voltak.) Ezután erről a művemről és még néhányról 

felvételt készített Rajter Lajos a Rádió egykori karnagya.   
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A zenekarra komponáltam a Kállai kettőst. Mivel Kodálynak is van ilyen című műve, 

ezért rá való tekintettel sokáig az íróasztalom fiókjában rejtegettem. Nem régen a fiam, 

Farkas András vezényletével ezt is felvették és bemutatták. 

 

Most, hogy együtt látom azokat a zeneműveket, amelyeket a Rádió felkérésére írtam, 

részben megvásároltak, akkor jövök rá, hogy mennyi jelentős művem születését 

köszönhetem a Rádiónak.  Már a 30-as években felkértek kísérőzenék írására.  

De az, hogy önálló zenés mű írására kérjen fel a Rádió, csak a háború után történt meg.  

 

Zenés játékok 

 

 

A Csínom Palkó című zenés játék ének-zongora kivonata. 

A zeneszerző nekem ajándékozta a Nagyajtai utca 12. szám alatti otthonában. 
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Az első felkérés a Csínom Palkó volt 1949-ben. Ez azért nevezetes számomra, mert 

addig nem merészkedtem a könnyebb fajsúlyú zene, a daljáték felé. A Rádió bátorított 

arra, hogy ezzel a műfajjal is megpróbálkozzam. A kísérletemet siker koronázta, hiszen 

ezért a daljátékért kaptam a Kossuth-díjat. Később a mű színpadi változatát számos 

külföldi és vidéki színházban bemutatták. A Szegedi Szabadtéri Játékokon különösen 

emlékezetes rendezésben és előadásban láthatta a közönség. Majd filmet is készítettek 

belőle, de a mű karrierjét a Rádió indította el. Ezután több zenés játék írására kaptam 

megrendelést. Ezek között megemlítem a Májusi fényt, a Zeng az erdőt.  

A Vidróczki című darabomból ugyancsak készült színpadi verzió is. Legutóbb pedig a 

Holicsi Cupido címmel írtam zenés játékot Herczeg Ferenc színdarabjából.  

 

B.É. A bűvös szekrény című kétfelvonásos vígoperáját 1942-ben mutatták be 

Budapesten, de hamarosan több európai operaház is műsorára tűzte. 

Farkas Ferenc volt az első azok között, akik meghódították az Operaház színpadát. 

Furfangos diákok című egyfelvonásos táncjátékát 1949-ben mutatta be az Operaház. 

A mű hatalmas sikert aratott és mintegy 75 előadást élt meg.  

 

Szimfonikus zenék  

F.F. A szimfonikus és kamarazene művek között sok olyan van, amelyeket fontosnak 

tartok az életművemben.  

1950-ben Lehel György – aki akkor a zenei vezető volt – felkért, hogy az Operaházban 

bemutatott Furfangos diákok című táncjátékomból írjak egy hangverseny előadásra 

alkalmas zenekari szvitet. Ebben a formában nagyon sok hazai és külföldi koncerten 

elhangzott. 

Az Athéni Timon pedig egy régebbi Shakespeare kísérőzenének fúvószenekari átirata.  

1947-ben komponáltam a Preludium és fúga című művemet, de az akkori idők 

korlátozásai miatt, mint formalista művet nem fogadták el. A Rádió volt olyan merész, 

hogy 1957-ben megvásárolta és be is mutatta.  

A Gyász és vigasz című szimfonikus költeményt Fejős Pál filmrendező halála után, az ő 

emlékére írtam.  

 

 

 



114 

Vokális művek (Dalok, kórusok, kantáták) 

 

 

Gyümölcskosár - dalciklus 

 

B.É. Számomra nagyon kedves (sokat is énekeltem) Farkas Ferenc: Gyümölcskosár  

című dalciklusa.  12 dal szoprán hangra és zongorára, Weöres Sándor verseire. (Később 

kamarazenei kísérettel is). 

Érdekes a mű születésének története. Farkas Ferenc és Weöres Sándor életében volt 

olyan időszak (1946 -1947), amikor Székesfehérváron dolgoztak. Mivel mindkettejük 

szállása a konzervatórium épületében volt, minden nap találkoztak, és több Weöres 

Sándor versre Farkas Ferenc zongoráján dal, vagy kórusmű született.  Például a 

Gyümölcskosár című dalciklus. 

F.F. A Gyümölcskosár című dalciklus elsőnek írt dalát, az Altatót András kisfiam 

egyéves születése napjára írtam. Weöres Sándor gyermekverseinek humora, finom 

érzelmessége és itt-ott groteszk fintorai, melyek a felnőttek számára is sokat mondanak, 

további dalokra inspiráltak.  

Így keletkezett rövid egymásutánban a ciklus tizenkét dala: a 'Gáspár' furcsa indulója, a 

'Ládika' mesevilága, a 'Marasztalás' gyengédsége, a 'Falusi reggel' harsány 

kakaskukorékolással és szamárordítással elegyedő harangszava, a 'Mondóka' hűs erdei 

csendje, a 'Kőbéka' vers humora, az 'Altató' finom lírája, a 'Száncsengő' friss csilingelése, 

a 'Békakirály' párás nádas-világot idéző hangulata, a 'Tündér' játékos-táncos tündérvilága, 

a Paprika Jancsi groteszken érzelmes szerenádja és végül a 'Déli Felhők' fantasztikus 

képei, tizenkét rajz egy csokorba fűzve. 
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B.É. Az Őszi vázlatok című ciklus énekhangra és zongorára új színt képvisel Farkas 

Ferenc lírai művei között, mert ezek ködös, borongós őszt idéznek és az elmúlás 

gondolatát is felvetik. A 20. századi magyar költészet soraiban mennél többet mondanak 

ezek a kis, mindössze néhány strófás remekművek, annál nehezebb a zene szárnyaira 

emelni őket.  

„Tündér Tihany, felelsz-e énnekem, / ha azt mondom még egyszer: ifjúság?” 

Kosztolányi e soraival kezdődik Farkas Ferenc dalciklusa – mindjárt megütve azt a 

fájdalmas, nosztalgikus hangvételt, mely az egész kompozíción uralkodik.  

A zeneszerző új, bölcs oldaláról mutatkozott meg.  

 

Raics István szerint „a dal és a kórusművészet míves versekhez írt míves muzsikák – 

ezzel a mottó-szerű fogalmazással lehetne legtömörebben jellemezni Farkas Ferenc kórus 

művészetét. A vers-zenét összhangba hozni a zeneszerző világában alakuló dallammal. 

Majd műgonddal, alkotói fegyelemmel összetartani, végleges formába rendezni – mindez 

Farkas Ferenc kórusművészetének egészére érvényes. Csokonai, Arany, Vörösmarty, 

Petőfi, Vajda költészete az ő „hangszerelésében” maivá válik.” 

 

Emlékezetes sikere volt a Dsida Jenő verseire komponált Szent János kútja című lírai 

kantátának. Dsida Jenő költészetének szépségét tette zenéjével országosan ismertté.  

Egyike a zeneszerző legőszintébb, legköltőibb alkotásainak.  

 

Farkas Ferenc Rákóczi kantátáját (Aspirationes principis) 1976. május 6-án mutatták be 

a Zeneakadémia nagytermében.  

 

F.F. A Rákóczi-évfordulóra készült kantáta szövegéül latin nyelvű írásokból hat darabot 

választottam ki megzenésítésre. II. Rákóczi Ferenc önéletrajzából három szöveget, a 

másik három pedig a magyar nemzethez intézett kiáltvány, Mikes Kelemen levele, és 

Rákóczi sírjának felirata. Ezeket két énekes szólista adta elő: Palcsó Sándor és Sólyom 

Nagy Sándor, valamit a Rádiózenekar, Medveczky Ádám vezényletével.   

A Rákóczi kantáta létrejötte szintén a Rádióhoz kapcsolódik. Újabb műveim között ezt 

kiemelkedőnek érzem.  
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Janus Pannonius (1434-1472) 

A költő élete - Cantus Pannonicus   

(Janus Pannonius (1434-1472) Mátyás király korában pécsi püspök, latin nyelven írt, 

európai hírű költő volt.) 

 

F.F. A Janus Pannonius halálának 500. évfordulójára készült színpadi mű énekkari 

részeit dolgoztam át 1976-ban hangverseny-előadás céljára.  A 6 tételes műben a költő 

életének egy-egy epizódja szerepel. Előadói: férfihármas, vegyes kar és kamaraegyüttes.  

 

A Mátyás-reneszánsz európai rangú magyar költőjének, a latinul verselő Janus 

Pannoniusnak kívántam méltó emléket állítani.  Életének különböző epizódjait 

feldolgozó „A költő élete” című művére komponáltam a félórás Cantus Pannonicus 

című kantátámat. 

Egyik kritikus szerint: „Farkas Ferenc maradandó értékű kantátájában a „szép éneklés” 

művészetével oldja fel a mai zene vajúdó problémáit.” 

 

Kamarazene 

Sok népdalfeldolgozást is készítettem, de a kifejezetten kamarazene művek között a  

Duó brácsára és csellóra írt szonáta szintén a fontosabb műveim közé tartozik.  

A Nyári Kirándulások című zongoradarab sorozatot a Rádió ifjúsági osztályának 

felkérésére írtam 1975 nyarán. Nem arra a célra készültek, hogy gyermekek előadási 

darabként játsszák őket (erre a célra túl nehezek volnának), hanem, hogy az ifjúság 

hallgassa őket.  

Különösen nagy szerepe van a Rádiónak a Vonósnégyes létrejöttében. Ugyanis ezt már 

régen terveztem, sok vázlatot is írtam, de valahogy nem volt bátorságon hozzáfogni.  

A Rádióé az érdem, hogy a felkéréssel siettette és elősegítette a befejezést.  
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Filmzenék 

 

 

Fejős Pál filmrendező 

 

F.F. 1931-ben Rómából hazatérve megismerkedtem Fejős Pál (1897-1963) 

filmrendezővel, aki az elkövetkező években számos kísérőzene komponálásával bízott 

meg. Ezzel tevékenységem legnagyobb részét 1936-ig a filmzenék írása és vezénylése 

kötötte le. Ezekben az úgynevezett „alkalmazott" műfajokban kikísérletezett technikai 

megoldásokat azután önálló műveimben is felhasználtam. A filmkíséret igényes, új 

feladatokat nyújt a zeneszerzőnek. Ugyanolyan műgonddal készül, mint más önálló 

darab.  

 

B.É. Ha Farkas Ferenc nem találkozott volna Fejős Pállal, akkor nem járt volna be 

ekkorra utat a filmiparban. Nagyon sokat tanult tőle, amit utána jó érzékkel 

kamatoztatott. Az évtizedek alatt hetvennél több filmzenét komponált.  

 

A zeneszerzők tanára 

B.É. Több külföldi és hazai munka után 1949-től 1975-ig a Zeneakadémia zeneszerzés 

tanszakának tanára és tanszak vezetője lett.  

 

F.F. Bevallom, kezdetben szokatlan volt számomra a tehetséges, jól felkészült 

hallgatókkal való foglalkozás. Úgy gondoltam, hogy tehetséget, egyéniséget és saját 

stílust nem lehet tanítani, csak a mesterséget. Lassanként kezdtem kialakítani a tanítási 

módszeremet, de később már tervszerűen neveltem a gondjaimra bízott fiatalokat.   

Az volt az elvem, hogy támaszkodjunk a hagyományainkra, alapozzuk meg a hallgatók 

szakmai tudását, az újat később is megtanulhatják.  
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Farkas Ferenc  

B.É. Szinte mindegyik későbbi magyar zeneszerzőt tanította.  Tanítványa volt: Ligeti 

György, Kurtág György, Vass Lajos, Kocsár Miklós, Durkó Zsolt, Bozay Attila, 

Szokolay Sándor, Petrovics Emil, Vujicsics Tihamér, Jeney Zoltán, Vidovszky László.  

Professzor úr nemcsak a saját zeneszerzői tapasztalatát mondhatja el, hanem növendékei, 

a fiatalabb zeneszerzők műveinek útját is figyelemmel kíséri.  

 

F.F. Negyven éves zeneszerző-tanári tapasztalat van mögöttem. Mégis az utóbbi időben 

néha olyan helyzetbe kerültem növendékeim kapcsán, hogy őszintén bevallom, a 

minőséget nem tudom igazából és teljes felelősséggel megállapítani. A Rádió lektorának 

éppen ilyen nehéz lehet – vagy még nehezebb – az újabb műveket megítélni, elbírálni és 

elfogadásra javasolni.  

 

Farkas Ferencet tanítványai köszöntik 80-ik születésnapján  
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B.É. Tanár úr eddigi élete, munkássága gazdag és tartalmas. Hogyan fogalmazná meg 

művészi hitvallását?  

F.F. A komponálás számomra öröm, szeretném, ha műveimmel én is örömöt tudnék 

szerezni hallgatóimnak.  

Végezetül, ha visszatekintek az én ifjú koromra, amikor még szinte lehetetlen volt önálló 

művekkel a Rádióban bemutatkozni, akkor különösen jelentősnek mondható a fiatal 

zeneszerzők életében és működésében a Rádió mostani tevékenysége. Erre szoktam azt 

mondani – kicsit talán keserűen -, hogy eltöltöttem egy fiatalságot, amikor minden az 

öregeké volt, és eljutottam egy öregséghez, amikor minden a fiataloké.  

* 

 

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

Farkas Ferenc zeneszerző első rádiós közvetítése (1929) 

1929. január 22-én a Zeneakadémiáról közvetített hangverseny jóvoltából első 

alkalommal hangzott el a Rádióban egy fiatal magyar zeneszerzőnek: Farkas Ferencnek 

Bevezető zene egy vígjátékhoz című zenekari darabja Komor Vilmos vezényletével.  

Farkas Ferenc 1905-ben született, 8 éves korában kezdett zongorázni, de 14 évesen már 

komponált is. Zeneszerzést 1922-től 1927-ig tanult a Zeneakadémián. Tanárai Weiner 

Leó és Siklós Albert voltak. Ezután a Városi Színházhoz szerződött, mint korrepetitor és 

karmester. Nagy hatással volt rá a színház világa. Farkas Ferenc zeneszerző később így 

emlékezett erre a művére: „A Bevezető zene egy vígjátékhoz c. darabot Vaszy Viktor 

biztatására komponáltam  

1928-ban. Az Ezeregyéjszaka meséinek egyik mulatságos történetéből írott színdarabhoz 

készült. Célja az volt, hogy a vígjáték hangulatát előkészítse anélkül, hogy a darabban 

történt eseményeket illusztrálná. Ez volt az első zenekari kompozícióm és ezzel léptem 

elsőként a nagy nyilvánosság elé. A Vigadóban hangzott el először 1928. március 4-én, 

majd június 6-án a Margitszigeten Unger Ernő vezényletével. Az 1929. január 22-én 

megtartott zeneakadémiai hangversenyen már harmadik előadása volt a darabnak, amit a 

Rádió is közvetített. De a Rádióban valóban első alkalommal hangzott el.”   

 



120 

Az ifjú Farkas Ferenc művei a Rádióban (1932) 

Farkas Ferenc 1932-ben 27 éves, pályakezdő komponista volt. Mint minden magyar 

muzsikusnak, neki is meg kellett küzdeni az akkori gazdasági válság okozta nehéz 

helyzettel. Mégis, éppen ezekben az években sikerült neki megtalálnia az önkifejezés, 

számára legalkalmasabb útját. Ihlető forrásai: a falukutatás és a külföldi tanulmányutak 

voltak.  

1929-ben tárult ki számára a nagyvilág. Elnyerte a római ösztöndíjat és két évig Ottorino 

Respighi tanítványa lett. Magába szívhatta a régi olasz kultúrát és megismerte a 

zeneszerzés-technika új módszereit. 1931-ben szerzői est keretében mutatkozott be 

Rómában.  Az egyik olasz kritikus így méltatta a fiatal magyar komponistát: „Farkas 

Ferenc művein már hallani, hogy túljutott a keresésen, hogy megállapodik egy olyan 

iránynál, mely össze tudja egyeztetni a világosság igényét az új nyelvezetével. Farkas 

művei közül a hegedűre és zongorára írott Szonatinát és a csellóra komponált Magyar 

táncot emeljük ki. Ezeken a bámulatos ritmikai biztonság, a hangszerek dialógusának 

ritka kifejező ereje és dicséretre méltó költőiség tűnik fel.” Hazatérve, népzenei 

gyűjtőútra indult, felhasználva az 1932-ben kapott Ferenc József díjat, hogy saját 

élményévé váljon az addig csak könyvekből tanulmányozott magyar népdalkincs. Így 

formálódott ki jellegzetes zenei stílusa, amely a magyar népdal és a mediterrán 

dallamosság szerencsés ötvözete.A Magyar Rádió műsorában is gyakran szerepelt Farkas 

Ferenc neve. Az 1932-es évben például a Városi Színház kamarakórusának, Zathureczky 

Ede hegedűművésznek és az Operaház zenekarának hangversenyein hangzottak el művei.  

 

Farkas Ferenc Fagyöngy című dalciklusa a Rádióban (1940) 

1940. szeptember 21-én a Mai magyar zeneszerzők sorozatban hangzott el a Rádióban  

első alkalommal, Farkas Ferenc Fagyöngy című dalciklusa Máthé Jolán előadásában, a 

zeneszerző zongorakíséretével. A Szabó Lőrinc verseire komponált dalokhoz még abban 

az évben zenekari kíséret is készült.  

Farkas Ferenc zeneszerző 1940-ben, 35 évesen, már több hazai és nemzetközi sikert 

mondhatott magáénak. 1937-ben mutatták be a hárfára és zenekarra írt Concertinóját, 

több filmzenét és színpadi művet komponált, majd a vokális zenében is kipróbálta 

tehetségét.  
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Ujfalussy József így írt erről az időszakról:  „Feltűnően megnőtt a korszak termésében a 

vokális művek aránya. Egy részük kórus-kompozíció, népdalfeldolgozás. Mind több 

klasszikus és kortárs költő nevét is olvassuk akár kórusainak, akár dalainak jegyzékében. 

Csokonai, Kazinczy neve mellett feltűnik Babits, Erdélyi, valamivel később Tóth Árpád, 

József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Sinka István neve, és tanúsítja, hogy Farkas 

Ferenc érzékeny irodalmi ízlése a színpadon kívül, a lírai költészetben is társakat keresett 

zenéjéhez. Színpadi zenék és alkalmi művek között, csendesebb pillanatokban a szöveges 

aprómunka, a finomra csiszolt prozódiai művészet próbái ezek a miniatúrák.”  

 

A bűvös szekrény - opera 

Farkas Ferenc: A bűvös szekrény című vígopera bemutatója (1942) 

1942. április 22-én mutatták be az Operaházban Farkas Ferenc A bűvös szekrény c. 

vígoperáját, Berg Ottó vezényletével. A remekül felépített, szellemesen hangszerelt, 

keleties kolorittal átszőtt vígopera főszerepeit Orosz Júlia, Koréh Endre, Maleczky 

Oszkár és Rősler Endre énekelte. 

Farkas Ferenc ezt a művét 1938 és 1942 között komponálta. A munka azért húzódott el 

négy évig, mert a zeneszerző ebben az időben főleg tanítással foglalkozott. Különösen 

megsokasodtak teendői, amikor 1941-ben Kolozsvárra költözött, hogy az ottani Opera 

karigazgatója és a Zenekonzervatórium tanára, majd igazgatója legyen. Szerzőt avat az 

Operaház címmel a Rádióéletben jelent meg Farkas Ferenc zeneszerzővel egy 

fényképekkel illusztrált interjú.  

Íme egy részlete: „Még növendék koromban olvastam az Ezeregyéjszaka egyik meséjét, 

melynek mulatságos története, kerek szerkezete, úgy véltem, operaszínpadra termett. 
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Gondoltam, most már eljött az ideje, hogy megkomponáljam. Kunszery Gyula versei 

könnyen gördültek és jól ment a munka. Persze, csak nyári szünetben, mert a tanítás 

mellett sok időm nem jutott a komponálásra. Ezért tartott majd négy esztendeig, míg  

A bűvös szekrény elkészült.  Arról szól, hogy egy csinos asszony mennyi ravasz ötlettel 

és asszonyos furfanggal szabadítja ki ártatlanul elítélt urát a börtönből.”  

A kritikusok egy része fölvetette, hogy aktuális-e egy ilyen vígopera bemutatása a 

pusztító háború kellős közepén? A zenei közvélemény és a sajtó azonban nagy 

reményekkel várta az új operát. A számos kritika közül Péterfi István írásából idézek: 

„Eredeti magyar operabemutató mindig különösen figyelemreméltó esemény. A bűvös 

szekrény című opera premierjén a színház és a közönség nem csalatkozott, sőt a siker 

felülmúlta a legmerészebb jóslásokat. Ezt az eredményt Kunszery Gyula kitűnő 

szövegkönyvének, a tudással, tehetséggel, ízléssel, rutinnal komponált partitúrának és a 

pompás előadás egységének, frissességének, példás összehangolásának lehet köszönni. 

Farkas Ferenc muzsikájának nincsen ugyan határozott egyéni bélyege, de ötletes, a 

modern formanyelv minden kifejezését tudatosan felhasználó, lüktető ritmusú zene. Az 

egész munkának fiatalos jókedv, derű, üdeség adja erejét és hatását. Amint a sok taps 

bizonyítja, a színház népszerű, állandó, vonzó repertoár-darabbal gazdagodott.”  

 

Farkas Ferenc Gyümölcskosár című dalciklusa a Rádióban (1947) 

1947. március 29-én hangzott el először a Magyar Rádió műsorában Farkas Ferenc 

Gyümölcskosár című dalciklusa, amelyet Weöres Sándor 12 versére komponált.  

Farkas Ferenc 1947-ben Székesfehérvárott dolgozott, mint az állami zeneiskola 

igazgatója.  Az ott töltött két év alatt eleven zenei életet varázsolt a nagy múltú városban. 

Ebben az időben Weöres Sándor költő volt a Székesfehérvári Múzeum igazgatója és a 

zeneiskola lakója.  Mi sem természetesebb, mint hogy a költő és a muzsikus 

barátságából, közös életéből remekmű: a Gyümölcskosár című dalciklus született.  

 

Farkas Ferenc Csínom Palkó című daljátéka (1949-1950) 

1949-ben a Rádióban megalakult az operett-brigád, amely fél év alatt több mint 20 

operettet és zenés játékot mutatott be. A hetenként készített közepes és gyenge darabok 

közül gyöngyszemként tűnt ki Farkas Ferenc - Dékány András szövegkönyvére 
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komponált daljátéka a Csínom Palkó. A daljáték főszerepeit Sárdy János, Rátonyi 

Róbert, Solti György, Pécsi Sándor, Gózon Gyula, Németh Marika, Ruttkai Éva, és még 

sokan mások játszották, énekelték. A daljáték az 1949. december 31-én, szilveszterkor 

szakmai közönség előtt szólalt meg először, majd 1950. január 22-én volt a rádió-

bemutató. A Csínom Palkó a zeneszerző számára sok sikert és elismerést hozott: még 

abban az évben a Rádió nívódíjjal, az állam Kossuth-díjjal jutalmazta. 1951-ben az Erkel 

színházban, majd számtalan hazai és nemzetközi színpadon is óriási sikert aratott.  

 

A rádióújság munkatársa a Csínom Palkó című daljátékot szinte születése pillanatában 

lelkesen méltatta: „Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a Csínom Palkóval az utóbbi idők 

legszínvonalasabb szórakoztató zenéje született. Farkas Ferenc zenéje kifejezi a kuruc 

kor forradalmi lendületét, a szabadságért és nemzeti függetlenségért vívott harc 

áldozatkészségét. A Csínom Palkó a legnagyobb zenei igényekkel lép fel, ugyanakkor 

mindenki által érthető, a magyar néphez közelálló, szórakoztató muzsika.”  

 

Farkas Ferenc-Radnóti Miklós Naptár c. dalciklusa (1956) 

Az 1950-es évek elején – a korábbi szellemi megújulás és lelkesedés után – a 

zeneszerzők egy része csalódottan fordult el a kultúra vezetőinek hivatalos irányától.  

A lehetséges magatartás: visszahúzódni és kivárni. Ezeket az éveket mindenki másként 

élte meg. Farkas Ferenc zeneszerzőnek ezt a korszakát Ujfalussy József így foglalta 

össze: „A művelődéspolitikai ábrándot könyörtelen tények tépázták. 1953-tól kezdve 

mind nyíltabbá vált a felismerés, hogy a folklorisztikus nemzeti klasszicizmus stílusában, 

ünnepi műfajok külsőséges sémáiban zeneszerző és közönsége nem egyesülhetnek. 
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Komponistáink visszatértek műhelyükbe, művészetükkel ezoterikusabb szférákat 

kerestek. A korával mindig együtt lélegző Farkas Ferenc is meghitt műfajaiban, 

zongoraművekben és dalokban tért vissza legbensőbb önmagához. A Naptár-sorozat 

Radnóti-dalaiban örömmel ismertünk rá a Gyümölcskosár és a Cantata lirica 

szerzőjének elmélyült hangjára.”  Farkas Ferenc – Radnóti Miklós verseire komponált 

Naptár c. dalciklusát 1956. január 2-án a Rádióban mutatták be, Báthy Anna és Rősler 

Endre előadásában, a zeneszerző zongorakíséretével.   

 

Farkas Ferenc Prelúdium és fúga c. műve a Rádióban (1957) 

Farkas Ferenc Prelúdium és fúga c. művét - bemutatója alkalmából - Bónis Ferenc  

így ajánlotta:  „Farkas Ferenc alkotóművészetének egyik jellemző vonása a sokoldalúság, 

mondanivalója a legváltozatosabb műfaji keretekben szólal meg, ízesen, csiszoltan, 

egyénien. Ugyanakkor a legkülönfélébb stílus-irányzatok felé tájékozódik, hiszen minden 

új benyomást úgy tesz magáévá, hogy szervesen beolvasztja azt saját, sajátos 

kifejezőeszközeinek sorába.” 

A Prelúdium és fúga c. darabban a zeneszerző sokoldalúsága több szempontból is 

megfigyelhető: egyrészt Bach szigorúan kötött háromszólamú invencióinak és kettős 

fugáinak szerkesztési elveit alkalmazza, ugyanakkor ezt a formavázat korszerű 

tartalommal tölti meg, hiszen témáját a tizenkét-fokú rendszer hangkészletéből 

konstruálta. 

1947-ben – a komponálás évében Farkas Ferenc a magyar zeneszerzők között az elsők 

egyike volt, aki kipróbálta az Arnold Schönberg által kidolgozott tizenkét-fokú 

hangrendszer alkalmazását. Újítása azonban hosszú ideig nem járt sikerrel.  

Farkas Ferenc később így emlékezett a mű bemutatásával kapcsolatos bonyodalomra: 

„Az 1947-ben komponált darabomat az akkori évek korlátozásai miatt „formalistának” 

ítélték és előadását nem engedélyezték. Tíz év múlva, a Rádió volt olyan merész, hogy 

megvásárolta és 1957. június 19-én bemutatta a Rádiózenekar előadásában, Lehel 

György vezényletével.” 
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Vidróczki Márton (1837-1873) betyár 

Farkas Ferenc Vidróczki című zenés balladája (1959) 

1959. május 30-án mutatta be a Rádió Farkas Ferenc Vidróczki című zenés balladáját.  

Sárai Tibor kritikájában többek között ezt írta róla: „Farkas Ferenc kulturált ízlése, kitűnő 

színpadi rutinja a különböző műfaji elemek (opera, operett, melodráma, stb.) 

keveredéséből végül is egészében egységes művet volt képes teremteni. A Vidróczki 

zenéjének vannak olyan drámai megoldásai, melyek Farkas eddigi színpadi 

művészetének legérettebb kifejezői.”  

Új kompozíciójáról a zeneszerző így beszélt: „A történet a 19. század második felében 

játszódik és Vidróczkiról, a Mátra híres, népballadában is megörökített betyárjáról szól. 

Innocent Vincze Ernő szövegkönyve igen érdekes feladat elé állított. Nemcsak népi 

figurát kellett – népzenei hagyományok alapján, népi környezetben ábrázolni, hanem a 

korabeli úri világot, a cigányos mulatásokat, a zongorázó kisasszonyokat is. A darab 

zenei felvételeinek munkája közben valami eddig nem tapasztalt segítséget, mondhatnám 

együttérzést éreztem a mű iránt a Rádió és az előadásban részvevő minden szereplő 

részéről.”  

 

Farkas Ferenc zeneszerző köszöntése (1966) 

Farkas Ferenc zeneszerző és főiskola tanár 1965. december 15-én töltötte be 60. 

születésnapját. A Rádió – bár két heti késéssel, 1966. január 1-jén ünnepi műsorban 

köszöntötte, megemlítve nemzetközi rangú tanítványai közül Ligeti György, Kurtág 

György, Vass Lajos, Petrovics Emil, Kocsár Miklós, Szokolay Sándor, Durkó Zsolt és 
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Bozay Attila nevét. Közülük a legfiatalabb – akkor már a Rádió zenei szerkesztője: 

Bozay Attila beszélt a mikrofon előtt szeretett tanárukról, arról, hogyan nevelte őket a 

mesterség tiszteletére, új utak keresésére.  

 

Farkas Ferenc tanítványaival 

 

A köszöntő műsoron kívül, a Rádió 1966-os adásában több új Farkas-kompozíció és egy 

régi mű első felvétele is elhangzott. Közülük hármat emelek ki. 1966. január 24-én a 

Velencei Fesztiválon készült felvételről sugározta a Rádió Farkas Ferenc Trittico 

concertato c. gordonkára és zenekarra komponált művének bemutatóját. A Zürichi 

kamarazenekar mellett a szólót Gaspar Cassado, a világhírű gordonkaművész játszotta, 

akinek felkérésére készült a darab. Érdekessége: hogy a középső tétel címe Passacaglia 

és ajánlás, amelyben a főtéma hangjait Cassado nevének betűiből formálta a zeneszerző.  

 

1966. március 16-án mutatta be a Rádiózenekar Lehel György vezényletével  

Farkas Ferenc Gyász és vigasz c. zenekari művét, amelyet a Magyar Rádió felkérésére 

komponált. A Rádióújságban megjelent műsorajánlatból idézek: „A darab Fejős Pálnak, 

a zeneszerző jó barátjának, a magyar származású, kiváló amerikai filmrendezőnek kíván 

emléket állítani. Az egymásba olvadó nyolc tételben a halálhír döbbenete, a gyászindulók 

komor lüktetése, a régmúlt perceket idéző fátyolozott derű, a kikerülhetetlen halál elleni 

hasztalan lázadás hangja, majd a megnyugvást, vigasztalást kereső hangulatok váltják 

egymást.” 
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Farkas Ferenc A bűvös szekrény c. két-felvonásos operáját 1938 és 1942 között 

komponálta. 

A számos belföldi és külföldi sikeres előadás után a Rádió 1966-ban vállalkozott az 

opera hangfelvételére. A munkában Vaszy Viktor karmester irányításával a Rádiókórus 

és a Rádiózenekar mellett az Operaház legkitűnőbb művészei vettek részt. Zulejka 

bravúros szerepét László Margit énekelte. Az 1966. augusztus 20- i ünnepi műsorban 

megszólaltatott vígoperáról a Rádióújságban ez olvasható: „Farkas Ferenc A bűvös 

szekrény c. operája korunk dalirodalmának egyik legéletteljesebb alkotása. Bízvást 

elmondhatjuk: a zeneszerző fő művei közül való, amely itthon és külföldön méltón 

reprezentálja sokoldalú és termékeny alkotóját. Most a Rádió Dalszínházában elevenedik 

meg a „képzelt ezeregyéjszakai városban” játszódó történet, mely egy szép és hűséges 

asszony viszontagságos kalandjait fűzi csokorba: Zulejkáét, aki ártatlanul börtönbe vetett 

férje kiszabadításáért küzd – szépségével és eszével.”     

 

Farkas Ferenc: Cantus Pannonius (1972) 

1972. április 23-án és 24-én a Pécsi Liszt Ferenc Kórus és Filharmonikus Zenekar Antal 

György vezényletével adta elő Farkas Ferenc Cantus Pannonius  című alkotását. 

Farkas Ferenc több mint 300 műve között az 1959-ben keletkezett Cantus Pannonius az 

egyik legjelentékenyebb kompozíció. A latinul verselő Janus Pannonius költészete ihlette 

még az Epigramma, az Ad musicam és A költő élete című kórusait is.  

 

Farkas Ferenc: „Aspirationes principis” című Rákóczi- kantáta (1976) 

1976. május 6-án a Zeneakadémián, majd a Rádió auguszus 20-ai ünnepi műsorában 

mutatták be Farkas Ferenc „Aspirationes principis” című Rákóczi-kantátáját, Palcsó 

Sándor és Sólyom-Nagy Sándor szólójával, a Rádiózenekar előadásában, Medveczky 

Ádám vezényletével.  

A kantáta komponálására és bemutatására II. Rákóczi Ferenc születésének 300-ik 

évfordulója adott alkalmat. Rákóczi a magyar történelem egyik legjelentősebb alakja, 

életének példája évszázadokon át a szabadságra vágyó, érte harcoló emberek jelképe.  

Farkas Ferenc zeneszerzőhöz különösen közel állt a Rákóczi-kor hangja, stílusa. Így 

beszélt róla: 
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„1943-ban a Rákóczi nótája c. film zenéjének komponálása idején tanulmányoztam 

először a kuruc zene stílusát és hangulatvilágát. Ezt tíz esztendővel később a Rákóczi 

hadnagya c. film zenéje követte, majd további, e stíluskörbe tartozó kompozíciók: 

kísérőzene Szigligeti II. Rákóczi Ferenc fogsága c. színdarabjához, főképpen pedig a 

Csínom Palkó c. daljáték.  

A jubileumi megemlékezéssel kapcsolatos feladathoz beható filológiai tanulmányokat 

végeztem. Felhasználtam II. Rákóczi Ferenc önéletrajzának latin nyelven írt részleteit, 

Ráday Pál Kiáltványát a magyar nemzethez, Mikes Kelemen 1735. április 8-án írott, 

Rákóczi haláláról szóló levelét, valamint a konstantinápolyi sírfeliratot – és az ezek 

alapján kialakítható emberi vonások zenei ábrázolására vállalkoztam.”  

Farkas Ferenc Rákóczi-kantátájának bemutatója után Kárpáti János zenekritikus így 

kezdte írását: „A Rákóczi-évforduló, több zeneszerzőnknek is alkalmat adott ünnepi 

művek komponálására. Minden művésznek egyformán joga van arra, hogy tiszteletét 

nemzeti múltunk e kimagasló alakja előtt alkotásban rója le, de – úgy érezzük – Farkas 

Ferenc tisztelgése mindenki másénál illetékesebb, hiszen ő már mintegy 30 év óta 

kerülgeti a témát, a kuruc kor zenéjét, nagy alakjait – belső vonzástól vezetve, 

függetlenül az évfordulók aktualitásától.” 

 

Farkas Ferenc 85. születésnapja (1990) 

1990. december 11-én a Magyar zene estjén köszöntötték a Rádióban Farkas Ferenc 

zeneszerzőt, aki néhány nap múlva, 15-én ünnepelte 85. születésnapját.  

 A gyümölcskosártól a Csinom Palkóig című műsor előzményeiről Bónis Ferenc, a 

szerkesztő így számolt be: „Farkas Ferenccel, a 85-ik születésnapja felé ballagó 

zeneszerzővel arról beszélgettünk, hogy Kodály és Bartók után, valamint a két háború 

között és a második világháború után hogyan érett meghatározó jelentőségűvé egy új 

komponista nemzedék. Eleinte 1-2 rövid műsorra gondoltunk csupán – ám a beszélgetés 

egyre mélyebb medret vágott magának, feltartóztathatatlanul hömpölyögve a húszas 

évektől – napjaink felé. És akkor már nem is nagyon akartuk gátak közé terelni a zenével 

dúsított emlékek áradatát. Mindketten tudtuk, hogy amit a Gyümölcskosár, a Csínom 

Palkó és 300 további mű szerzője előhív emlékezetének mélyéről: minden tanulmánynál 

izgalmasabb élő zenetörténet.” 
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A változatos életről szóló vallomásból végül 12 részes rádióműsor lett. Farkas Ferenc 

azonban nemcsak zeneszerzői munkásságáról számolt be, hanem a 26 évi zeneakadémiai 

tanári működéséről is. A nála végzett komponisták – többek között: Ligeti, Kurtág, 

Petrovics, Szokolay, Bozay, Durkó, Kocsár – határozták meg a következő évtizedek 

zenei életét. 

 

Farkas Ferenc: Egy úr Velencéből – opera (1991) 

A 85 esztendős Farkas Ferenc – az addigi 300 kompozíció után – újabb meglepetéssel 

szolgált: operát írt Márai Sándor Egy úr Velencéből című verses drámája alapján.  

Az 1991. június 4-ei operaházi bemutatót a Bartók rádió egyenes adásban közvetítette.   

A  főszerepeket Gárday Gábor, Berczelly István és Zempléni Mária énekelte, Kovács 

János vezényelt. 

Márai Sándor 1900-ban született Kassán – a lexikon szerint költő, regény és drámaíró, 

novellista, esszéista, publicista és műfordító volt egy-személyben. Versekkel kezdte 

pályáját, a 30-as évektől inkább regényeket írt, majd naplókban fogalmazta meg 

gondolatait. 1948-ban elhagyta az országot, ettől kezdve főleg Olaszországban és 

Amerikában élt.  

A Vendégjáték Bolzanóban című regényét 1940-ben írta, melynek verses színpadi 

változata: az Egy úr Velencéből 1960-ban jelent meg. A darab három főszereplője: 

Giacomo Casanova, Párma grófja és Franciska, a gróf felesége. A történet 1756 egyik téli 

éjszakáján játszódik a bolzanói Fehér Szarvas vendégfogadóban.  

Farkas Ferenc két-felvonásos kamaraoperát írt Márai darabjából, eredetileg kamaratermi 

előadásra szánta és 16 tagú zenekarra tervezte. Az Operaházban azonban a mű túlságosan 

nagy térbe került, e miatt meg kellett növelni a vonósszólamok létszámát, ami felborította 

a partitúra gondosan mérlegelt, érzékeny egyensúlyát. Fodor Géza elemző 

zenekritikájából idézek: 

„Farkas Ferenc alighanem a magyar operairodalom legkülönösebb darabját írta meg.  

Ám Petrovics Emil C’est la guerre című műve mellett az Egy úr Velencéből a 

legmegoldottabb alkotás – bármilyen különös opera is.   

Mégis úgy vélem, hogy ennek az operának még nem jött el az ideje, sok feltétel hiányzik 

teljesen megfelelő befogadásához. Hiányzik mindenekelőtt egy olyan kamaraopera, 
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amely bensőséges környezetben, minőségi előadásban mutatná be, az eredeti létszámú 

együttessel. Hiányzik továbbá az a közönség, amely egy zárkózott, befelé forduló operát 

is el tud fogadni és értékelni, érteni, élvezni, szeretni tud.”  

 

Farkas Ferenc köszöntése 90. születésnapján (1995) 

1995. december 15-én Farkas Ferenc zeneszerzőt 90. születésnapján köszöntötték barátai, 

tisztelői és tanítványai. Rádiónkban Bónis Ferenc beszélgetett az ünnepelttel. 

Műsorajánlatában többek között ezt írta: „Farkas Ferenc – mesterek tanítványa és 

tanítványok mestere – termékeny alkotó, aki erejét a művészi muzsika minden műfajában 

próbára tette, aki minden együttesnek írt valamit, a gitártól a havasi kürtig. És akivel 

mindig „történt valami”: elvégre működésének helye és ideje Magyarország, a 20. 

században.” 

 

Farkas Ferenc kottával 

Elhunyt Farkas Ferenc zeneszerző (2000) 

2000. október 10-én 95 éves korában elhunyt Farkas Ferenc zeneszerző. 

Farkas Ferenc a Zeneakadémián Weiner Leó és Siklós Albert növendéke volt. 

Tanulmányait Rómában folytatta Ottorino Respighi mesteriskolájában. Azonban a Bartók 

és Kodály által képviselt magyar nemzeti zenei irányzat mindenkor erősen hatott rá.  

Több mint 40 évig tanított Kolozsvárott és Budapesten, s ezalatt négy nemzedék 

zeneszerzői: Ligeti György, Kurtág György, Petrovics Emil, Szokolay Sándor, Bozay 

Attila, Kocsár Miklós és Jeney Zoltán voltak a tanítványai. 
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Emlékezetes a Csínom Palkó című daljátékának nagy sikere, majd komponált három 

operát (A bűvös szekrény, Vidróczki, Egy úr Velencéből), továbbá számos kantátát, 

oratóriumot, dalt és kórusművet.   

Búcsúzásként Petrovics Emil többek között ezt írta: „Nem méltatni akarom, hanem 

köszönetet mondani azért a ma még felmérhetetlen örökségért, amelyet ránk hagyott. 

Aligha van zeneszerető ember, aki ne találna kedvére való gyöngyszemet, élményt adó 

gyönyörűséget abban a barokk mestereket is pironkodásra késztető, hatalmas életműben. 

Aligha van előadóművész, együttes, zenekar, amely nélkülözné alkotásainak örömteli 

hangját, pompás anyagszerűségét, tökéletes formálását, bűvös dallamosságát, 

kristálytiszta harmóniáit, ravasz ritmikáját és biztos sikert ígérő hatásosságát. Latin 

szellemisége nem rokonszenvezett a spekulatív újításokkal, de radikális elutasításban sem 

részesítette az ilyen kísérleteket.   

Sőt. Ha kedve tartotta, felhasználta ezeket a szerkesztési elveket is: olyanokat, 

amelyekkel felfrissítette, megfűszerezte szilárdan kicsiszolt stílusát, nyelvezetét, közlési 

modorát. Nála tökéletes egységben működött az alkotás és a gondolkodás, az élet és a 

komponálás, a képzelőerő és a szigorú, de sohasem tudálékos fegyelmezettség.” 

Breuer János zenetörténész írásának befejező sorait idézem: „Varázsló volt Farkas 

Ferenc, nem egyszerű zeneszerző. Bármihez nyúlt: történelmi múltunkhoz, időhöz nem 

köthető kamaramuzsikához – egyszóval bármihez, arannyá vált a hang a kezében, volt 

bár délceg ifjú vagy mostanság hétrét görnyedt 90-es. Varázsló volt, a zene titkait nála 

mélyebben senki nem ismerte kortársai közül. Kortársai mi voltunk, mára mindannyian 

utókora. Felmérhetetlen, hogy mit vesztettünk távozásával. Maradandó mindaz, amit 

kottapapírra írt, amit tanítványainak átadott, maradandó a megragadó ember emléke, a 

muzsikusé, a humanistáé egyaránt. Mögötte hatalmas életmű, előtte – előttünk  - 

mostantól űr és fájó hiány.” 

 

Díjak: Kossuth-díj (1950, 1991), Liszt Ferenc-díj (1933), Herder-díj (1979),  

Magyar Örökség díj (1997),  Bartók Béla–Pásztory Ditta-díj (2000) 
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Farkas Ferenc sírja Budapesten.Farkasréti temető: 25-6-4. 

 

Farkas Ferenc műveinek rádiós felvételei  

 

1950  Csínom Palkó – daljáték (Dékány András) + Májusi fény – daljáték ( Dékány 

 András) 

 A verbunkos cigány – zenés rádiójáték (Dékány András)  

1952  Concertino zongorára és zenekarra (kb.) + Erdőben (Petőfi Sándor) (kb.) 

 Földiekkel játszó égi tünemény – ciklus (Csokonai Vitéz Mihály) (kb.)  

1953  Márciusi szvit (kb.) + Bihari román táncok 

 Szent János kútja – lirikus kantáta Dsida Jenő verseire + A patak 

   Dal a szabadságról (Dalos László) + Zeng az erdő – daljáték részletek (Dékány 

 András)  Gyöngyvirágtól lombhullásig c. film zenéjéből + Viharsarok c. film 

 zenéjéből 

 Vihar c. film zenéjéből  

1954  Asztali muzsika + I. szimfónia – 1945. április 4. emlékére (hangverseny-közvetítés 

 felvétele) + Két régi magyar tánc + Magyar táncok a XVII. századból 

 Alkony (Petőfi Sándor) + Hej, halászok – magyar népdal (Vaszy Viktor, feld.)  

 A bűvös szekrény – vígopera részletek + Kékvércsék erdejében c. film zenéjéből 

 Simon Menyhért születése c. film zenéjéből  

1955  Bábtáncoltató- szvit (Karácsonyi bábjáték) (kb.) + Népdalszonatina 

 II. szonatina + Chloe Daphnishoz + Maláj ábrándok (Weöres Sándor) 

 Bükki vázlatok + Lány, kicsi lány + Légy áldott szép hazánk  

1956  Régi magyar táncok a XVII. századból + Gyümölcskosár – dalciklus (Weöres S

 ándor) 

 Rózsamadrigál ( Weöres Sándor)  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Farkasr%C3%A9ti_temet%C5%91


133 

1957  Furfangos diákok – balettszvit (kb.) + Preludium és fúga + Ária 

 Gyümölcskosár – dalciklus (Weöres Sándor) (2. felvétel) 

 Naptár – dalciklus Radnóti Miklós verseire + A vándor dalai (Füst Milán) 

 Bacchushoz (Csokonai Vitéz Mihály) + Honszeretet (Vörösmarty Mihály) 

 Vők iskolája – daljáték részletek  

1958  Hárfaverseny + Három régi magyar tánc + Hybrides – 10 zongoradarab 

 Régi magyar táncok + Három dal az Ahogy tetszik c. vigjátékból (Shakespeare) + 

 Cigánynóta 1959  Csembaló concertino + Márciusi szvit (2. felvétel) 

 Cantus Pannonicus – kantáta Janus Pannonius verseire + Fagyöngy – dalciklus 

 Szabó  Lőrinc verseire + Csónakos dal (Badacsonyi ábránd) (Erdélyi József) + 

 Hajnal nóta  (Weöres Sándor) (kb.) + Vidróczki – zenés ballada (Innocent Vincze 

 Ernő)  

1960  Musica pentatonica + Rondo capriccio  

1961  Esztergomi táncok a XVIII. századból + Kőmüves Kelemen balladája 

 Állj be közibénk (Dalos László) + Szüret  

1962  Furfangos diákok – balettszvit (2. felvétel) + Két akvarell (Születésnapi köszöntő – 

 Áprilisi szél) + Szonáta + A béke mosolya (Eugéne Guillevic, ford. Farkas Ferenc) 

 Földrengés (Hajnal Anna)  

1963  Guillevic dal (ford. Farkas Ferenc) + Három dal Anneliese Eulau verseire (ford. 

 Dalos  László) + A béke mosolya (Eugéne Guillevic, ford. Farkas Ferenc) (2. 

 felvétel) 

 Dalolva szép az élet + Merre száll (Dsida Jenő) + Az öröm illan (Tóth Árpád) 

 Csínom Palkó – daljáték (Dékány András) (2. felvétel)  

1964  Szent János kútja – lirikus kantáta Dsida Jenő verseire (2. felvétel) 

 Betlehemi királyok (József Attila) + Óh, ha cinke volnék (Weöres Sándor)  

1965  All’antica (Pastorale, Aria con variazioni, Giga) + Zúgj hullám – kantáta néger 

 spirituálé-dallamok nyomán + Zeng az erdő – daljáték (Dékány András)  

1966  Gyász és vigasz (Planctus et consolationes) + Kapcsolatok (Correspondes) – nyolc 

tétel  zongorára + Sportkantáta (Devecseri Gábor) 

 A bűvös szekrény – kétfelvonásos vígopera (Kunszery Gyula)  

1967  Ballada + Szonatina  

1968  Serenade concertante + Athéni Timon – szvit + Furfangos diákok – balettszvit (3. 

 felvétel) + Piccola musica di concerto (Kis hangversenyzene) + Magyar táncok a 

 XVII. századból  

1969  Négy darab nagybőgőre és fúvósötösre + Laudatio Szigetiana (dr. Vargha Károly)  

1970  Magyar táncok a XVII. századból + Maláj ábrándok (Weöres Sándor) (2. felvétel) 

 Naptár – dalciklus Radnóti Miklós verseire (2. felvétel) 

 Pastorali (Keleti Artúr: Mennyei kisded c. versére) + Népek karéneke (Tompa 

 László)  

1971  Lavotta szvit – I-V. tétel + Négy magyar tánc + Öt magyar tánc 

 Nyirbátori toronyzene + Régi magyar táncok  

 Tisza partján –kantáta vegyeskarra zenekari kísérettel + Őszi vázlatok 

 (Autumnália) 

 Tibicinium (Töredék, Nyári nap) (Keleti Artur) + Epigramma (Janus Pannonius)  

1972  Szimfonikus nyitány + Tillio lio  
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1973  Kárpáti rapszódia + Ünnepi nyitány + Hat rövid darab gitárra 

 Hétfalusi borica-tánc + Vonósnégyes + Gyümölcskosár – dalciklus (Weöres 

Sándor)  (3. felvétel) + Alkony (Petőfi Sándor) (2. felvétel)  

1974  Bontott zászlók- oratórium Kassák Lajos verseire 

 A hallgatás órái (Hommage á Alphach) (ford. Hárs László) 

 Epigramma (Janus Pannonius) (2. felvétel + Pataki diákdalok  

1975  Erdélyi táncok + Kállai táncok + Két magyar tánc 

 Cigánynóta (2. felvétel) + Göcseji madrigál  

1976  Nyári kirándulások + Aspirationes Principis – Rákóczi kantáta 

 Baranyai lakodalmas + Göcseji madrigál (2. felvétel) + Gyöngyöni gyöngy – 

 Párositó 

 Hajdútánc (1. és 2. felvétel) + Májusi dal (Iványi Mária) + Öt kis gyermekkar 

 (Kassák  Lajos) + Reggel (Gyöngyösi István) + Rózsamadrigál (Weöres 

 Sándor) (2. felvétel)  

1977  Finn népi táncok + Régi magyar táncok 

 Dal (Shakespeare, ford. Szabó Lőrinc) + Török vers Júliára (Balassi Bálint)  

1978  Jelky András – szvit + Intermezzo  

   Kapcsolatok (Correspondes) – nyolc tétel zongorára (2. felvétel) + Négy magyar népdal 

 Scherzino + Dunavölgyi koszorú (ford. Raics István) 

 Négy egykorú dallam Csokonai Vitéz Mihály verseire (feld.) + Zozo levele (Ady 

 Endre) + Alkony (Petőfi Sándor) (3. felvétel) + Emléksorok (Vajda János)  

1979  Filharmonikus nyitány + Négy darab nagybőgőre és fúvósötösre (2. felvétel) 

 A költő élete – kórusszvit Janus Pannonius és Lorenzo Medici versére  

1980  Klasszikus változatok – soproni zenélőóra-dallamokra 

 Állj be közibénk (Dalos László) (2. felvétel)  

1981  Concerto rustico + Elfelejtett dallamok + Alkony (Petőfi Sándor) (4. felvétel) 

 Állatok világa (Végh György) + Bakonyi pásztorbúcsúztató + Biztatás (Batsányi 

 János) + Esztergom megvételéről (Thaly Kálmán) + Futás a gond elől (Ady Endre) 

 Hajdútánc (3. felvétel) + Keresztöltés (Jankovich Ferenc és Weöres Sándor) 

 Körtánc + Március (Berda József)  

1982  Magyar Capriccio + Partita all’ungaresca + Fantázia két zongorára 

 Magyar táncok a XVII. századból (3. felvétel) + Trió 

 Szent János kútja – lirikus kantáta Dsida Jenő verseire (3. felvétel)  

1983  Kállai táncok (2. felvétel) + Kis alpesi szvit + Romantikus szonáta „Hommage á 

 Brahms” + Öt dal erdélyi költők verseire + Bacchushoz (Csokonai Vitéz Mihály) (

 2.  felvétel) + A béke mosolya (Eugéne Guillevic, ford. Farkas Ferenc) (3. 

 felvétel) 

   Lupus fecit (1. és 2. felvétel) + Pataki diákdalok (2. felvétel) + A holicsi Cupido – 

 zenés játék  

1984  Concertino oboára és vonószenekarra + Gitárgyakorlatok 24 hangnemben 

 Fejfák – Maros Rudolf emlékére (Három dal Kálnoky László verseire) 

 Futamok – három dal (Csoóri Sándor) + Pintes üveg – bordalok + Trió (Maskarák)  

1985  Movimento improvviasato + Rézfúvószene + Ad musicam (Janus Pannonius) 

 Lotharingiai népdalok + St. Merry muzsikusa (Apollinaire)  

1986  Három tétel fuvolára, gordonkára és csembalóra + Jelenések (Jékely Zoltán) 

 Vivit Dominus – zsoltár vegyeskarra és szimfonikus zenekarra 



135 

EMLÉKEZZÜNK KÓKAI REZSŐ ZENESZERZŐRE 

 (1906. 01. 15 Budapest – 1962. 03 06. Budapest) 

Zeneszerző, zenetörténész 

 

A Zeneakadémián Koessler János zeneszerzés- és Hegyi Emmánuel zongoratanítványa.  

Zenetörténetet Freiburgban tanult, doktori disszertációja: Franz Liszt in seinen frühen 

Klavierwerken (Liszt Ferenc korai zongoraművei)(Lipcse, 1933). 

1929-től a Zeneakadémia tanára. 1945-től három évig a Magyar Rádió zenei osztályának 

vezetője, majd 1960-tól haláláig az új zenei felvételek lektora. 

Háromszoros Erkel-díjas (1952, 1955, 1956).  

 

Kókai Rezső emlékezete (1980) 

A Rádióújság hajdani elődje, a Magyar Rádió 1946. januári száma „Mind hősök ők”  

címmel fényképes riportban számolt be az ott folyó munkáról.  

„A demokratikus magyar rádió lelkes gárdája a szó szoros értelmében a semmiből 

teremtette meg azokat a lehetőségeket, hogy nyolc hónappal ezelőtt végre ország-világ 

hallgathassa a felszabadult szellem és kultúra hangját. A Magyar Rádió dolgozói  - 

munkások és tisztviselők – a legnehezebb körülmények között végzik felelősségteljes 

feladatukat. A szinte hősies, önfeláldozó munkát és annak menetét még a most beállott 

hidegebb idő sem akadályozhatja meg, pedig a rádió dolgozói fűtetlen helyiségekben, 

dermesztő hidegben dolgoznak.” 

Az egyik képen az íróasztal mellett három férfi látható, amint nagykabátban, kalapban 

munkálkodnak. A kép mellett pedig a humorosnak tűnő szöveg: „Lajthán innen és 
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Lajthán túl egyaránt mindenki fázik a zenei osztályon. Középen Lajtha László, a Rádió 

zeneigazgatója, balra Kókai Rezső osztályvezető, jobbra Ferencsik János karnagy.”  

Egy másik képen Polgár Tibor „Vágyik egy hő után …” 

      

Kókai Rezső                                Lajtha László 

     

Ferencsik János                                    Polgár Tibor 

A rádiós zenei élet megteremtőire így emlékszik Tamássy Zdenko: „Az, hogy a 

felszabadulás után Lajtha László, Kókai Rezső és Polgár Tibor lettek a Rádió zenei 

vezetői, nem volt véletlen. Hiszen a széles látókörű zenei műveltségük mellett sokat 

számított, hogy a fasizmus idején és a nehéz háborús években becsületes, tisztességes 

magatartásuk minden művész számára példamutató volt. Már kezdetben is látszott, hogy 

a Rádió nagy szerepet fog betölteni az ország kulturális életében. S az olyan nagyszerű 

emberek, mint Lajtha és Kókai hónapok alatt megalapozták a zenei osztály jövőjét.  
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A Rádiózenekar megalapítása pedig Ferencsik János nevéhez fűződik. A háború előtti 

szalonzenekar az ő keze alatt kezdett igazán szimfonikus és koncertező zenekarrá nőni. 

Az a fajta munka pedig, amit Polgár Tibor a Rádió megindulása óta végzett, nekem már 

zeneakadémista koromban is nagyon imponált. Olyan muzsikus volt, aki a zene minden 

területén virtuózan tudott dolgozni: komponált, vezényelt, zongorázott, hangszerelt.  

Ő volt az egyetlen, aki szimfonikus könnyűzenét írt Magyarországon. Az ő példája 

vonzott engem is a Rádióhoz.”  

 

A felszabadulás utáni zenei élet megalapítói közül ezúttal Kókai Rezső emberi portréját 

idézzük fel vázlatosan, a barátokkal, muzsikus kollégákkal és feleségével – 1980-ban 

történt beszélgetések alapján.  

 

Tamássy Zdenko 

 

A Rádió zenei osztályának vezetője 

Tamássy Zdenko (1921-1987): „Lajtha László a több mint egyéves zeneigazgatói 

tevékenysége után megvált a Rádiótól. A zenei osztály két részre oszlott. A komolyzenei 

osztály vezetője Kókai Rezső, a könnyűzenei osztályé Polgár Tibor lett. Én a 

tanulmányaim befejeztével 1946 augusztusában kezdtem el a munkát a Rádióban. 

Voltam forgató, zenei rendező és szerkesztő a hanglemez osztályon. Itt különösen nehéz 

feladatom volt. A háború alatt a Rádió hanglemeztára majdnem teljesen elpusztult. Volt 

olyan időszak, amikor mindig ugyanazt a pár lemezt játszottuk. De egyszerre csak jött a 

segítség, özönlöttek az ajándéklemezek a szovjet, amerikai, angol és más rádióktól.  
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A szobámban szinte toronymagasan álltak az ajándéklemezek, amelyeket nekem kellett 

meghallgatni, véleményezni, idejét lemérni, katalogizálni. Akkor ismerkedtünk meg sok 

olyan zenével, amelytől azelőtt teljesen el voltunk zárva, Talán én voltam az első, aki 

meghallgattam Hacsaturján Gajane című balettjét.  Éreztem, hogy nagyszerű zene.  

A Kardtáncot csaknem mindennap lejátszottuk, és hamarosan az egész országban kedvelt 

lett. Néhány hónapig Kókai mellett én voltam a titkár. Meg kellett szervezni a zenei életet 

a Rádióban. Igyekeztünk személyesen felvenni a kapcsolatot az előadóművészekkel, 

zeneszerzőkkel – telefonon, levélben, élő szóval – ahogy lehetett.  Kókai nagyon 

népszerű ember volt, sokan szerették és szívesen jöttek a Rádióba muzsikálni. Akkor még 

nem volt mecénás szerepe a Rádiónak, még talán költségvetése sem arra, hogy műveket 

rendeljenek a szerzőktől, mint ahogy azt később, vagy olyan mértékben, ahogyan ma 

teszik. De Kókainak volt olyan szándéka, hogy a Rádiót a magyar zene egyik 

központjává tegye és a muzsikusokat, elsősorban az előadóművészeket a Rádió köré 

tömörítse. Arra is emlékszem, hogy bizonyos külföldi kapcsolatokat is próbált teremteni, 

hogy meginduljon és egyre pezsgőbb legyen a zenei élet a Magyar Rádióban.” 

 
Lehel György 

Lehel György : Kókai Rezső volt az osztályvezető, mikor először vezényeltem a 

Rádióban a Fiatal karmesterek bemutatkozása című műsorban. Nagy bizalom jele volt ez 

a 21 éves fiatalember számára. Jól emlékszem arra a kora nyári napra, Kókai is jelen volt 

az adáson. Utána odajött hozzám, - soha nem felejtem el, amit mondott, hiszen ez pályám 

egyik legszebb babérja – „Egyszer még büszke leszek arra, hogy akkor dirigált itt a 

Rádióban először, amikor én voltam a főnök!” Ezzel kezdődött a barátságunk, amely 

egészen a haláláig tartott. A zeneirodalom és zenetörténeti ismerete bámulatos volt.  
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A legbonyolultabb partitúrákat is tökéletesen lezongorázta első látásra. Nála képzettebb 

muzsikust alig ismertem. Nagyon tiszta ember volt, csak kissé félénk és zárkózott. 

Azokban az években az ilyen természet nem volt szerencsés. Talán azért is ment el a 

Rádiótól.  

Főiskolai tanár, rádió-előadó, könyvíró 

Kókainé: „Kókai Rezső zeneszerzői tanulmányait Koessler Jánosnál végezte. 20 éves 

korában kapott diplomát, utána még Rómában, Párizsban és Milánóban képezte tovább 

magát. Mindig a zeneszerzés volt az első és legfőbb célja. Mégsem találta meg azt a 

stílust, vagy azt az utat, amelyen biztosan járhatott volna. A fiatal korában írott műveit  - 

bár technikailag hibátlanok – nem vállalta később. Tulajdonképpen csak 1945 után 

kezdett komolyan komponálni.  

Dohnányi Ernő biztatására kezdett el zenetudománnyal is foglalkozni. A freiburgi 

egyetemen zenetudományi doktorátust szerzett. Diploma-munkája a Liszt korai 

zongoraműveiről szóló könyv volt. A Zeneakadémián 1929-62-ig tanított. A 33 év alatt 

12 különféle tantárgyat oktatott. Amikor Siklós Albert nyugdíjba ment, hosszú időn 

keresztül tanított zeneszerzést, a zenetudományi tanszak megalakulása után pedig 

stílustörténetet, majd kortárs zenét. Ő ismertette meg először a Schönberg - Berg 

irányzatot a főiskolán. Liszt és Wagner zenéjét különösen nagyra becsülte. Volt 

tanítványai – Breuer János, Pernye András és mások mondták, hogy Wagner Trisztán és 

Izolda című operáját Kókai zongorázásával, éneklésével és magyarázataival az órán 

meghallgatni nagyobb élmény volt, mint az Operaházban.” 

 

Tamássy Zdenko: „Kókai Rezsőt 1940-ben ismertem meg, amikor felvettek a 

Zeneakadémia zeneszerzés szakára. Őt akkor nevezték ki a zeneszerzés főtanszak 

tanárává, így mi voltunk az első növendékei. Amikor Budapest ostroma miatt a tanítás 

megszakadt a főiskolán, én még akkor is találkoztam vele a lakásán. A tanár és növendék 

közötti kapcsolat barátsággá mélyült. Mi növendékei nagyon szerettük. Gyakran 

találkozom egykori osztálytársaimmal, s mindnyájunkat valami kellemes, meleg érzés 

tölt el, ha Kókaira emlékezünk.” 
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Kókainé: „A Rádióban tartott két előadássorozata nagy visszhangot keltett. Az egyik a 

20. századi zenéről szólt. Ebből, valamint a zenetudományi tanszakon tanított kortárszene 

anyagából állt össze a Századunk zenéje című könyv. Fábián Imrével közösen adták ki 

1961-ben. Ez volt az első magyar nyelvű összefoglaló mű ebben a témában. A másik 

sorozatát – a romantikus zenéről – Bónis Ferenc szerkesztette. Az utolsó előadását 

Wagner Parsifal című zenedrámájáról tartotta. A felvétel elkészült, de a műsor 

közvetítését ő már nem hallhatta.” 

 

A zeneszerző 

Tamássy Zdenko: „Abban az időben, amikor osztályvezetőként dolgoztam a Rádióban, 

azt a feladatot kaptuk, hogy minden héten mutassunk be egy zenés játékot. A Rádió 

akkor kezdte el azt a mecénási szerepet betölteni, ami ma már a legfontosabb feladata.  

Külön pénzt kaptunk arra, hogy mozgósítsuk a zeneszerzőket komoly és főleg könnyű, 

vidám művek írására. Megindult a zenés játékok „termelése”. Brigádot alakítottunk: 

Lehel György volt a karmester, Rácz György a rendező, Balla Katalin a szerkesztő.  

Feladatunkhoz híven, minden héten produkáltunk egy zenés játékot, daljátékot, operettet. 

A színvonal – így visszanézve – elég változó volt, de a sok gyenge darab mellett 

megszületett Fényes Szabolcs néhány népszerű műve, de olyan kiemelkedő daljátékok is, 

mint Farkas Ferenc Csínom Palkója és Kókai néhány daljátéka.  

Megkérdeztük Kókaitól, hogy volna-e kedve daljátékokat írni. Szívesen vállalkozott rá.  

Ő ezt kicsit az operaíráshoz előtanulmánynak tekintette. Szűkebb baráti köre és 

tanítványai tudtuk, hogy szerette a könnyűzenét is.  
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Én kétszer hallottam őt dzsesszmuzsikát zongorázni, és mondhatom, hogy briliáns volt. A 

Rádió rendelésére készültek a Fülemüle (1950),  Lészen ágyú (1951), és a Hétfalu 

kovácsa (1954) című daljátékai. Akkor még nem magnószalagra rögzítettük a darabokat 

mint ma, hanem lakklemezre. Javításra nem volt lehetőség, azért nagyon felkészülten 

kellett a zenekarnak és a szereplőknek megjelenni a felvételre. Kókai is ott volt minden 

alkalommal.  

A többéves rádió-operett gyártás kiemelkedő eseményei voltak a Kókai-daljátékok 

bemutatói, mert olyan nemes-veretű, igényesen hangszerelt, népszerű könnyűzenét tudott 

írni, amely már az opera határát súrolta. Őszintén megmondom, hogy azért nem 

buzdítottuk több daljáték írására, mert nem akartuk a komolyzenétől elvonni, hiszen az 

volt az ő igazi területe.” 

 

Ney Tibor hegedűművész 

Ney Tibor: „Kókai Rezsővel egy időben jártunk a Zeneakadémiára, Én játszottam első 

triójának hegedűszólamát. Kodály Zoltán tanította be a művet, ott találkoztunk először,  

és kötöttünk életre-szóló muzsikus-barátságot. Amikor a Hegedűversenyét írta, a 

hangszerrel kapcsolatos tapasztalataimat igyekeztem átadni neki. A komponálás minden 

mozzanatát megbeszéltük, kipróbáltuk. Érdekes és szokatlan a mű kadenciája, ami 

tulajdonképpen hegedűszóló timpani kísérettel. Orgonapontra emlékeztető megoldás, ami 

kitűnően sikerült és nagyon eredetien hat. A Hegedűversenyt nekem ajánlotta a szerző és 

én lelkes odaadással mutattam be 1953-ban először a Rádióban, aztán nyilvános 

koncerten is Lehel György vezényletével. Kókai legjobb művének tartom, sajnálom, 
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hogy csak kevesen játsszák. Az egyik növendékemnek betanítottam, koncerten is előadta. 

Aztán Gertler Endrével – külföldi koncertek után – lemezre is felvették.  

Több kamaraművét is bemutattam a Banda-fivérekkel közösen. Például a Vonós trió 

szerenádot és a Kvartettínot, itthon és külföldi hangversenyeken egyaránt. Ezekben a 

kompozíciókban szép arioso és presto részek hatásosan, frappánsan követik egymás.” 

 

Lehel György: „Mint komponista nem volt annyira primeren és sodróan zeneszerző 

alkat, bár amit leírt, máig is helytálló, választékos ízlésű művek. Az 50-es években 

készült magyar zeneművek közül szerintem az ő Verbunkos szvitje a legjobb.   

A Hegedűversenyét én vezényeltem először a Rádióban, hangversenyen és 

lemezfelvételen is. A Concerto all’Ungherese című darabját nekem ajánlotta. A műben 

azt tartom jelentősnek, hogy ha nem is túl bátran, de mégiscsak megpróbált kitörni abból 

a provinciálisan magyaros stílusból, ami az 50-es években jellemezte a zeneszerzőket.  

Nem hiszem, hogy korszakalkotó mű lenne, de mindenképpen rendkívül nagy tudással, 

ízléssel megírt darab, egy finom lélek megnyilvánulása. Ma is szívesen vezénylem, azért 

is, mert ez volt az első olyan kompozíció, amit nekem ajánlott a zeneszerző – s ez mély 

nyomot hagyott bennem.”  

 

Kókai Rezső az íróasztalánál 

 

A modern zene ismerője – zenei lektor 

Kókainé: „Ő maga nem volt modern stílusú zeneszerző, mégis nagyon értett hozzá, jól 

ismerte a legújabb irányzatokat is. 1960-ban például részt vettünk a Varsói Ősz zenei 

eseményein. Penderecki  mutatta meg az új elektronikus stúdiót.  



143 

Társaságunk több zenész tagjának akkor még fogalma sem volt arról, hogy mi az 

elektronikus zene, Kókai azonban tájékozott volt ebben is.  

Sokat dolgozott az új magyar zene ügyéért. A Zeneművészek Szövetségében elnökségi 

tag, és a zenei szakosztály vezetője volt. Mindenkinek szívesen segített, ha hozzá 

fordultak tanácsért, véleményért, útbaigazításért. Mindez hozzájárulhatott ahhoz az 

elhatározáshoz, hogy 1960-ban a Rádió Zenei főosztályának vezetője ő rá bízta a lektori 

munkát. Neki kellett véleményezni, elfogadásra ajánlani minden komolyzenei művet, 

amelyeket a zeneszerzők a Rádiónak írtak, nagy részben megrendelésre.  Hittel és 

lelkesedéssel végezte ezt a feladatot. Az új mű partitúráját mindig hazahozta és az 

íróasztalánál nézte át. Fantasztikusan gyorsan és biztos ítélőképességgel állapította meg a 

zenemű értékét. Minden héten egy délelőtt úgynevezett lehallgatásra ment be a Rádióba, 

amikor a már magnószalagra rögzített műveket hallgatta meg egy bizottság.  

1962. március 5-én délelőtt ment be utoljára. Délután még a Zeneakadémián is tanított. 

Aznap éjjel a szívinfarktus végzett vele. 56 éves volt. Az íróasztalán ma is minden úgy 

van, ahogy ő akkor hagyta …” 

 

II. Torockó utca 11 

 

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból  

 

Kókai Rezső szerzői estje a Rádióban (1933) 

1933. június 7-én a fiatal Kókai Rezső szerzői estjét tartották a Rádióban. A műsorban 

dalok, valamint gordonkára és zongorára komponált művek hangzottak el. 



144 

Pályakezdésének fontosabb mozzanatai: Kókai Rezső 1906-ban született, zeneszerető 

családban. Édesanyja zongorázott, édesapja pedig fanatikus Wagner-rajongó volt. Szülei 

gondoskodtak alapos zenei neveléséről. A Zeneakadémián zongora és zeneszerzés szakra 

vették fel. Professzora, Koessler János hatására az otthonról hozott Wagner-bűvkör 

mellett a romantikus Brahms felé fordult érdeklődése. A főiskolai években dalokat, 

zongora- és kamaradarabokat komponált. 1926-ban, fisz-moll vonósnégyesével elnyerte a 

Magyar Zeneszerzők és Szövegírók pályázatát, amelynek díja egy római-milánói-párizsi 

tanulmányút volt. A romantikus iskolán nevelkedett ifjú zeneszerző szembe találta magát 

a nyugati modern zenével.   

Útkeresése a zenetudomány területén hozott számára eredményeket. Freiburgban tanult 

tovább zenetörténetet, filozófiát és művészettörténetet. 1933-ban írta meg doktori 

disszertációját Liszt Ferencről. Kókai Rezső nagyszerű zongorista volt, de nyilvánosan 

általában csak saját műveit tolmácsolta. 

 

Kókai Rezső: István király című oratóriuma (1942) 

1942. március 15-én Kókai Rezső István király című oratóriumát mutatták be az 

Operaházban szcenírozott formában, azaz színpadi előadásban. A karmester Berg Ottó 

volt. A mű, amely a keresztyén és pogány tábor drámai szembenállását fejezte ki,  

1938-39-ben készült Vitnyédi Németh István szövegére. A bemutató után azonban 

évtizedekig feledésbe merült.  

Kókai Rezső a budapesti Zeneakadémián Koessler Jánosnál tanult zeneszerzést, de az ott 

elsajátítható konzervatív zeneszerzési stílus nem elégítette ki. Egy pályadíj elnyerésével 

lehetősége nyílt arra, hogy nyugat-európai városokban tanulmányozza a modern zenei 

irányzatokat. 1933-ban zenetudományi doktorátust szerzett a freiburgi egyetemen.  

Később ő lett a 20. századi zene egyik legjobb ismerője és ismertetője. Önmaga számára 

azonban mégsem találta meg azt az utat, amelyen mint zeneszerző biztosan járhatott 

volna.  

Fiatal korában írott műveit – bár technikailag hibátlanok – később nem vállalta.    
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Kókai Rezső-daljátékai:  

a Fülemüle, a Lészen ágyú és a Hét-falu kovácsa (1949-1951) 

Az 1949-es évtől a Rádió úgynevezett „operett-brigádja” hétről-hétre új zenés játékot, 

operettet mutatott be. A Hol késnek a rádió-operettek? c. írás azonban már változásról 

tudósított:  

„A Rádió igyekezett újabb és újabb operettel kellemes szórakozást nyújtani. A folytatás 

azonban elmaradt. Az átmeneti operett-szünet oka a műfaj rádióbeli átszervezése.  

Eddig főleg mennyiséggel igyekeztünk kielégíteni a szórakoztató műfaj iránti igényt,  

most azonban a minőségi munkára kell áttérnünk, ezért megszűnt az „operett-gyártás”. 

A minőségi munka érdekében igyekeztek megnyerni az úgynevezett komoly 

zeneszerzőket is, mint például Kókai Rezsőt. Tamássy Zdenko, a könnyűzenei osztály 

akkori vezetője, később így emlékezett a közös vállalkozásra: „Megkérdeztük Kókai 

Rezsőt, hogy volna-e kedve daljátékokat írni. Szívesen vállalkozott rá. Ő ezt 

előtanulmánynak tekintette az operaíráshoz.  

Szűkebb baráti köre és tanítványai tudtuk, hogy szerette a könnyűzenét is. Többször 

hallottam őt dzsessz-muzsikát zongorázni, és mondhatom, briliáns volt. 

Kókai Rezső a Rádió rendelésére írta a Fülemüle, a Lészen ágyú és a Hét-falu kovácsa 

című daljátékait. Akkor még lakklemezre rögzítettük a darabokat, javításra nem volt 

lehetőség, ezért a felvételre nagyon felkészülten kellett megjelenni a szereplőknek és a 

zenekarnak. 

Kókai is ott volt minden alkalommal. A Kókai-daljátékok bemutatói kiemelkedő 

események voltak a Rádióban, mert olyan nemes-veretű, igényesen hangszerelt, népszerű 

könnyűzenét tudott írni, amely már az opera határát súrolta.  

Őszintén megmondom, hogy azért nem buzdítottuk több daljáték írására, mert nem 

akartuk a komolyzenétől elvonni, hiszen az volt az ő igazi területe.”  

A Kókai-daljátékok közül legnagyobb sikert az 1951-ben bemutatott Lészen ágyú érte el, 

amely Gábor Áronnak, a szabadságharc legendás ágyúkészítő mesterének regényes 

történetét dolgozta fel. Gyurkovics Mária, a kor legkiválóbb koloratúrszopránja olyan 

szívhez szólóan énekelte a női főszereplő, Krisztina áriáját, hogy igazi sikerszám vált 

belőle.  
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Kókai Rezső: Hegedűverseny (1953) 

Kókai Rezső Hegedűversenyét 1953-ban mutatták be a Magyar Rádióban. 

Ney Tibor hegedűművész így emlékezett a mű születésére és bemutatójára: 

„Kókai Rezsővel egy időben jártunk a Zeneakadémiára. Első triójában én játszottam 

 a hegedű szólamot. Akkor találkoztunk először, és kötöttünk életre szóló muzsikus-

barátságot.   

Amikor Hegedűversenyét írta, a hangszerrel kapcsolatos tapasztalataimat igyekeztem 

átadni neki. A komponálás minden mozzanatát megbeszéltük, kipróbáltuk. Érdekes és 

szokatlan a mű kadenciája, ami tulajdonképpen hegedűszóló timpani kísérettel. 

Orgonapontra emlékeztető megoldás, ami kitűnően sikerült és nagyon eredetien hat.  

A Hegedűversenyt nekem ajánlotta a szerző és én lelkes odaadással mutattam be  

1953-ban, először a Rádióban, aztán nyilvános koncerten is. A Rádiózenekart Lehel 

György vezényelte. Kókai Rezső legjobb művének tartom, sajnálom, hogy csak kevesen 

játsszák. Az egyik növendékemnek betanítottam, koncerten is előadta. Aztán Gertler 

Endrével külföldi koncertek után lemezre is felvették.” 

Kókai Rezső Hegedűversenyét a II. Magyar Zenei Héten „formalizmussal” vádolták, 

pedig nagyon is világos, közérthetőségre törekvő zene. 

 

Kókai Rezső 
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Elhunyt Kókai Rezső zeneszerző (1962) 

Az 1962-es esztendőben a magyar zenei élet több nagy egyéniségétől búcsút kellett 

venni. 1962. március 5-én Kókai Rezső halála alkalmából nemcsak a zeneszerzőt, 

főiskolai tanárt, zenetudóst, hanem a Rádió zenei főosztályának lektorát és egykori zenei 

vezetőjét is gyászolták.   

A felesége később így emlékezett férje rádiós munkáira: „Kókai Rezső rádióval való 

kapcsolata sokoldalú volt. 1945 után a háborús romokból kellett újrateremteni a Rádió 

zenei életét. Ezt a hősies munkát Lajtha László egy évig, Kókai Rezső három évig, 

Polgár Tibor pedig még hosszú időn keresztül végezte. Újjászervezték a Rádiózenekart, 

felvették a kapcsolatot a hazai előadóművészekkel, a külföldi ajándéklemezekkel 

feltöltötték a szétdúlt hanglemeztárat és fokozatosan beindult a zenei műsor. 

Az 1950-es években alakult meg a Rádió úgynevezett „operett-gyára”, amely minden 

magyar zeneszerzőt mozgósított, így Kókai Rezsőt is, és több igényesen komponált 

daljáték került ki kezei közül. 1960-ban pedig a komolyzenei lektor munkáját bízták rá. 

Neki kellett véleményezni és felvételre ajánlani azokat a műveket, amelyeket a 

zeneszerzők a Rádiónak írtak, többnyire a Zenei főosztály megrendelésére. Az új mű 

partitúráját mindig hazahozta és az íróasztalánál nézte át. Fantasztikusan gyorsan és 

biztos ítélőképességgel állapította meg a zenemű értékét. Minden héten egy délelőtt 

úgynevezett lehallgatásra ment be a Rádióba, amikor a már magnószalagra rögzített 

műveket hallgatta meg egy bizottság.  

1962. március 5-én délelőtt ment be utoljára, délután még a Zeneakadémián is tanított. 

Aznap éjjel a szívinfarktus végzett vele … 56 éves volt.” 

 

„Kókai Rezső halála kivételes egyéniségtől fosztotta meg a magyar zenei életet. 

Mesterségbeli felkészültsége példamutató volt, ebben alig akadt párja. Hegedűversenye a 

műfaj legértékesebb hagyományait töltötte meg egyéni mondanivalóval, nevét ez a műve 

tette ismertté Európa-szerte. Több mint három évtizeden keresztül volt a Zeneművészeti 

Főiskola tanára. Tanítványai számára felejthetetlen marad sugárzó egyénisége, nagyszerű 

zongorajátéka, rendkívüli tudása” - írta róla az egyik emlékező. Kókai Rezső 

Magyarországon elsőként kezdte behatóan tanulmányozni a modern zenét.  
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A témával kapcsolatos tanulmány-sorozata először a Rádióban hangzott el, majd 

megjelent a Muzsika c. folyóiratban, illetve a Századunk zenéje kötetben.  

Egy másik rádiósorozata: A zenei romantika története volt, ezen belül a Wagnerről szóló 

6. előadásának felvétele már halála után hangzott el. 

 

 

Erkel Ferenc: Brankovics György című operájának főszereplői: 

Simándy József és Mátyás Mária 

 

Emlékeznünk kell Kókai Rezső utolsó nagy munkájára is. Az Operaház megbízására  

1961. tavaszán kezdte el Erkel Ferenc késői művének, a Brankovics György c. operának 

az átdolgozását. Hamburger Klára így írt erről: „Jobb kezekbe aligha kerülhetett volna ez 

a munka. Kókai Rezső filológiai pontossága, rendkívüli stílusismerete, ízlése, virtuóz 

kompozíciós technikája tette lehetővé, hogy a budapesti Operaház repertoárja kerek,  

jól-hangzó, jól felépített és meghangszerelt, jó prozódiájú, drámai, hatásos Erkel-

operával gazdagodott.   

De Kókai is örömmel kezdett a nagy feladathoz: ez zenetudós-zeneszerzőnek való 

munka, s ifjúkorától kezdve szívéhez, adottságaihoz, egész zenei beállítottságához 

valójában a romantika világa állt legközelebb. Lázasan dolgozott, betegágyán sem hagyta 

abba a munkát. S alighogy befejezte a partitúrát, örökre kihullott kezéből a toll.  

Az Erkel Színházi nagy sikerű bemutatót 1962. június 21-én már nélküle tartották meg.” 
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Kókai Rezső születésének 75. évfordulója (1981) 

1981. január 15-én emlékeztek Kókai Rezső születésének 75. évfordulójára. A nagyszerű 

zeneakadémiai tanár alakját, egyéniségét, a hálás tanítványok idézték fel. A Rádió 

azonban mint egykori zenei vezetőjét, majd lektorát tisztelte benne, az archívum pedig 

őrzi zeneműveinek hangfelvételét. Kókai Rezső Magyar Rádióval való kapcsolata 1945 

tavaszán kezdődött. A háború utáni első esztendőben Lajtha László volt a zeneigazgató. 

Távozása után a komolyzenei osztály vezetője Kókai, a könnyűzenei osztályé Polgár 

Tibor lett. Kókai igyekezett felvenni a kapcsolatot az előadóművészekkel és a 

zeneszerzőkkel – telefonon, levélben, élő szóval – ahogy a nehéz, ám hősi korszakban 

lehetett. Kérésére sokan és szívesen jöttek a Rádióba muzsikálni.  

Kókai Rezső mint zeneszerző nem tudott igazán kibontakozni, bár művei kitűnő 

felkészültségről és választékos ízlésről tanúskodtak. Kortársainak műveit azonban jól 

ismerte, tájékozott volt a legújabb irányzatokban is. 1960-tól kezdve – mint a Rádió zenei 

lektora – nagy örömmel és lelkesedéssel végezte munkáját, korai, 1962-ben 

bekövetkezett haláláig.  

 

István király – oratórium, Záborszky Kálmán karmester  

Kókai Rezső: István király – opera-oratórium (2000) 

2000. október 17-én az Erkel Színházban előadták Kókai Rezső István király című 

opera-oratóriumát. Kerényi Mária így írt a különleges előadásról: „Megszokhattuk már, 

hogy a Záborszky-család nevével hitelesített Szent István Király Szimfonikus Zenekar és 

Oratóriumkórus tervszerűen törleszti zeneéletünk nyomasztó adósságait, mégis meglepett 

(és meghatott), hogy a millennium alkalmával, Kókai Rezső rég feledésre ítélt szcenikus 

oratóriumának előadására vállalkoztak.  
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Az István királyt az 1938-ban meghirdetett pályázatra komponálta a 30-as évei elején 

járó szerző, aki korának rendkívül művelt muzsikusa volt: zeneszerzést Koesslernél – 

Bartók, Kodály és Dohnányi mesterénél – tanult, filozófiát Heideggernél hallgatott, 

disszertációját Liszt korai zongoraműveiről írta.  

Első jelentős alkotása a történelmi tárgyú oratórium (szövegkönyvét is maga állította 

össze Vitnyédi Német István katolikus pap-költő nyomán). Noha a mű dramaturgiája 

igencsak kezdetleges, nemes és invenciózus zenei anyaga – mindenekelőtt a kórustablók 

nagyszabású sorozata – leginkább színpadi keretbe foglalva érvényesül. Az 1942-es 

operaházi ősbemutatót a zseniális Oláh Gusztáv rendezte. A mostani előadás rendezése: 

Horváth Zoltán impozánsan felépített, látványelemekben gazdag, képeskönyv-technikája 

telitalálat. Megvalósítja a zeneszerző eredeti szándékát: nemzeti múltunk kultikus alakját 

őszinte pátosszal és a nagyságnak kijáró hódolattal emeli piedesztálra. Ami pedig a zenei 

megvalósítást illeti: minden elismerést megérdemel a Záborszky Kálmán karmesteri 

irányításával az igényes partitúra magával ragadó hangszeres és vokális tolmácsolása.”  

 

Kókai Rezső műveinek rádiós felvételei 

1950  Fülemüle – daljáték 

1951  Verbunkos szvit (szimf.) +  Lészen ágyú – daljáték 

1953  Hegedűverseny + Tiz dal 

1954  Ária + Buria ostinata (kamara) + Négy magyar tánc klarinétra és zongorára 

 Szerenád vonóstriósra +  Hét falu kovácsa – daljáték 

1956  Medvetánc (kamara) + Ugrótánc (kamara) 

1958  Concerto all’Ungherese (szimf.) 

1960  Széki rapszódia (szimf.) 

1963  Hegedűverseny (2. felvétel!) + Improvizációk (zongora) +  Kétzongorás szonáta 

1966  Verbunkos szvit (szimf.) (2. felvétel!) 

1972  Szernád vonóstrióra (2. felvétel!) 

1975  Széki rapszódia (szimf.) (2. felvétel!) 

1976  Négy magyar tánc klarinétra és zongorára (2. felvétel!) 

1979  Kétzongorás szonáta (2. felvétel!) + Kvartettino + Verbunkos (hegedü, zongora) 
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Emlékezzünk Polgár Tibor zeneszerző, karmester, zongoraművészre 

( Budapest, 1907. március 11. – Toronto, 1993. augusztus 27.) 

 

Polgár Tibor 

 

Pályakezdés 

Polgár Tibor érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem esztétika-

művészettörténet szakos hallgatója. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Zenedében klarinét, 

zongora és zeneszerzés (Lajtha László) szakokon tanult, később a Zeneakadémián 

Kodály Zoltán, Siklós Albert és Keéri-Szántó Imre növendéke volt (zeneszerzés–

zongora). 

Bónis Ferenc szerkesztő mikrofonja előtt elmesélte találkozását Kodály Zoltánnal: 

„Nem nehéz elképzelni, mit éreztem Kodály Zoltán iránt, aki a Zeneakadémia 

zeneszerzés professzora volt, azon kívül pedig – bár aránylag kevés művet írt – nagy 

zeneszerző is. Elérkezett a félve várt nap: megjelenésem Kodály tanár úr színe előtt, 

amikor megtudhatom tőle, hajlandó-e tanítványául felvenni. Képekről már ismerem őt, 

de most, élő valóságában, mégis meglepett. Megjelenésében volt valami nagyon 

romantikus, amely különbözött minden más földi halandóétól. Vörhenyes, dús haja 

homlokába hullott, arcát rövid, sűrű szakáll borította. Kétféle tekintete volt: egy szelídebb 

meg egy másik, amellyel ha ránézett az emberre, annak kocsonyává vált a lába. Halkan, 

kimérten, rendkívül keveset beszélt. Hangja kissé magas színezetű volt, nem átható; 

legtöbbször úgy hangzott, mintha álomból ébredt volna. Egész magatartása olyan volt 

akkoriban, mintha el akart volna különülni a világtól, mely vajmi kevés megértést 

tanúsított iránta.  
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Ilyen volt Kodály tanár úr, akkor, 1923-ban, amikor nem kis szorongással léptem színe 

elé, kérve, hogy fogadjon tanítványának. Kodály meghallgatott. Hosszú szünet után rám 

nézett azzal a bizonyos „kevésbé barátságos” tekintetével, és tompa hangon annyit 

mondott: Agyrém. Jóval később realizáltam, miért mondta ezt egy pályát választó 

fiatalembernek – a saját hivatásáról. Azt akarta értésemre adni, hogy itt minden inkább 

lehetsz, szabó, suszter, hivatalnok, még miniszter is, csak új utakat kereső, komoly 

zeneszerző nem.” 

Rádióban 1925-1944. 

1925-től az akkor alakult Magyar Rádió zenei mindenese. Zongorán kísért slágertől 

opera-áriáig mindent, vezényelt, zenét szerzett. Ezt az időszakot a nagy sikerek és a 

csalódás is jellemezte, az utóbbiért a korszak volt a felelős. Íme a családi története: 

Édesapja a Rádióban dolgozott újságíró riporterként. 1929-ben a zsidó származású Polgár 

Tibor áttért a református hitre. (Talán első felesége Laky Tóth Erzsi énekesnő kedvéért.)  

 

Laky Tóth Erzsébet és Polgár Tibor 
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De ezt 1944-ben nem vették figyelembe, mert a zsidótörvények megszigorítása miatt 

eltávolították a Rádióból, ahogy említette: kirúgták a teutonok (németek) és menekülni 

kényszerült. Művésztársa Nagykovácsi Ilona énekesnő bújtatta, akit 1947. július 10-én 

feleségül vett. 

Később, 1945 után azonban töretlenül folytatódott a karrierje és népszerűsége. A Rádió 

zenei osztályának vezetője, majd művészeti igazgatója lett. 1950 után tíz évig a Rádió 

külső munkatársa volt. 1952-ben és 1953-ban Erkel-díjat kapott. 1958-1961 között a 

Petőfi és a Jókai Színház zenei vezetője. 

  

Polgár Tibor vezényel 

Második feleségével, Nagykovácsi Ilonával 1961-ben emigrált az Német Szövetségi 

Köztársaságba, majd 1964-ben Kanadába települtek át, 1969-ben kapták meg az 

állampolgárságot. Torontói otthonuk az emigráns amerikai magyar művészek 

találkozóhelye volt.  

 

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

Ma már nehéz elképzelni, hogy 1925-26-ban a Magyar Rádió működését csupán néhány 

ember hite, megszállott munkaszeretete és erőfeszítése tette lehetővé. Tisztelettel 

emlékezünk meg mindazokról, akik e hőskorban a Rádió személyi állományát képezték. 

1928. október: Polgár Tibor  a Rádió állandó zongorakísérője. Vele kapcsolatban egy 

anekdotát idézünk: A Rádió új épületében különösen felerősödött a szerepelni akarók 

tömegének ostroma. Polgár Tibor megadással kísérte a rengeteg énekest és énekesnőt, 
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akik próbát énekeltek. Egyszer egy idősebb hölgy jelentkezett, aki a legerősebb 

fortissimókat is alig hallhatóan suttogta. Bocsánat művésznő, mondta végül Polgár, 

igazán zavarban vagyok. Nem tudom, hogy a művésznő takarékoskodik-e a hangjával, 

vagy pedig megtakarított hangjával énekel? 

 

A háború utáni feladatok (1945) 

A „Magyar Rádió” újság 1945. december 7.-i számában ez jelent meg:  

 „Polgár Tibort nem kell bemutatni egyetlen rádióhallgatónak sem.  

Ő a rádió zenei mindenese, vezényel, zongorán kísér, zenés hangképeket állít össze. Azt 

mondhatnánk, második otthona a stúdió, de ez nem is csoda, hiszen – leszámítva egyéves 

kényszerű hallgatását – húsz év óta szinte mindennap szerepel a műsoron. Most arra 

kérjük, mondja el a Magyar Rádió olvasóinak azt, amit a magyar rádió hallgatóinak a 

zene nyelvén szokott kifejezni.  „1925. december 1-én egy Rákóczi úti bérház 3. 

emeletén kezdett működni a rádió és ugyanakkor, ugyanitt kezdtem én is dolgozni a fiatal 

rádiónak és a rádióért. 1928-ben költöztünk át a mostani épületbe.  Azóta dolgozom a 

rádiónál, eleinte a legváltozatosabb szerepkörben, úgyhogy ez alatt az idő alatt nagyszerű 

alkalmam volt a legrészletesebben kitapasztalni mi az, ami a rádió műsorában szükséges, 

mi az, ami művészeti és technikai szempontból a legmegfelelőbb. Később szomorúan 

kellett látnom, hogy a rádió szórakoztató jellege mindinkább háttérbe szorul, belefojtják a 

szót és igyekeznek a politika eszközévé tenni. Aztán eljött a március 19-e, amikor részint 

saját jó-szántamból, részint …  - jelentős kézmozdulatot tesz – szóval bekövetkezett az 

egyéves kényszerszünet azok számára, akik nem érthettek egyet az akkori rendszerrel.   

A felszabadulás után elszorult szívvel léptem be a stúdió kapuján. Buda felől még 

félelmetesen bömböltek az ágyúk, mindenki az óvóhelyen volt még, de én talán félóráig 

is ott álltam, földbegyökerezett lábakkal és elhomályosuló szemmel néztem, mivé lett a 

magyar kultúra fellegvára. A kapuban ló hulla torlaszolta el az utat, beljebb bombatalálat, 

sehol semmi technikai fölszerelés.  

De a sok szorongó és fájdalmas érzés mögött fölcsillámlott az öröm, amikor az óvóhely 

szükségvilágításában, vacogva, felgyűrt gallérral, de csillogó szemmel ott találtam 

Ortutay Gyulát, aki már akkor javában dolgozott: próbálta azt építeni, amit mások 

leromboltak.  
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Attól kezdve éreztük, hogy ezeknek a romoknak nem szabad így maradni, a szabadság és 

a demokrácia szellemében fel kell építeni és vissza kell adni hivatásának a magyar rádiót.  

Azóta is ez a szándék vezet. Egy téglája szeretnék lenni az új szellemű rádió épületének, 

ezt a tiszta és nemes szándékot, a demokratikus Magyarország kultúrájának 

újjáteremtését szeretném szolgálni munkámmal.  

Van egy régi színházi közmondás: „Minden kiderül este 8-kor, ha fölmegy a függöny.”  

A rádió életében sok ilyen 8 óra van, amikor kiderül a munka eredménye. Mindenkinek 

helyt kell állni, mert csak így lehet munkánknak sikere, amikor függöny helyett a 

mikrofon nyílik meg a hallgató számára.” 

 

Polgár Tibor aki már a Rádió 1925-ös születésénél is aktívan tevékenykedett, 1945 után 

is kivette részét a munkából. Első teendőjeként a Rádiózenekar tagjait kereste meg és újjá 

szervezte az együttest. 1945. március 21-én az alakuló Rádiózenekar Ferencsik János 

vezényletével elkezdte a próbát. Mindenki lázasan készült a május 1.-i megszólalásra. 

A Magyar Rádió műsorújság 1946. januári számában Mind hősök ők … címmel 

fényképes riportban számolt be a zenei osztályon folyó munkáról. 

Az egyik fényképen az íróasztal mellett három férfi látható, amint nagykabátban, 

kalapban munkálkodnak. A kép mellett pedig a humorosnak tűnő szöveg: „Lajthán innen 

és Lajthán túl egyaránt mindenki fázik a zenei osztályon. Középen Lajtha László a rádió 

zeneigazgatója, balra Kókai Rezső osztályvezető, jobbra Ferencsik János karnagy.”  

Egy másik képen Polgár Tibor „Vágyik egy hő után …”  Lajtha László egyéves 

zeneigazgatói működés után megvált a Rádiótól. Távozása után a zenei osztály kettévált: 

a komolyzenei osztály vezetője Kókai Rezső, a könnyűzenei osztályé pedig Polgár Tibor 

lett.  

 

A Rádióéletben jelent meg a tervek között (1929) 

A házi triót pedig kvartetté szerveztük át. Tagjai: Temesvári János, Hannover György, 

Kerpely Jenő és Polgár Tibor  Meg fogjuk honosítani a kamarazenét, melynek műsorát 

külföldi és magyar zeneművekből állítjuk össze.” 

Az ötéves Rádiót 1930. december 1-jén díszhangversenyen ünnepelték.  
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Az ünnepi hangverseny műsorán hat nagy magyar zeneszerző: Erkel Ferenc , Liszt 

Ferenc , Hubay Jenő , Dohnányi Ernő , Bartók Béla  és Kodály Zoltán  művei 

szerepeltek. 

„Az ő örök értékű alkotásaikat röpítette világgá ezen az estén a mikrofon, amint azokat 

az Operaház zenekara élén Dohnányi Ernő , Berg Ottó és Polgár Tibor  megszólaltatta.” 

 

 A Rádió jubileumi albuma: 1935 őszén jelent meg.  

A 10 éves MAGYAR RÁDIÓ 1925-1935 

„A gazdag műsorban többek között Polgár Tibor  és Kondor Leó két zongorán 

remekelnek. A Halló, Budapest tulajdonképpen egy gazdag kiállítású amerikai 

filmrevühöz hasonlít.”  

 

A Rádiózenekar ezredik hangversenyét ünnepélyes keretek között tartották meg 1947. 

december 19-én. A szerepléseket 1943-tól kezdve számították, amikor a szalonzenekar 

kibővítésével megalakult a Rádió szimfonikus zenekara. A folyamatosságot azok a 

művésztagok képviselték, akik az 1945-ös újjáalakulás után is hűségesen kitartottak.  

A Rádiózenekar ezredik hangversenyén felváltva vezényelt Ferencsik János és Polgár 

Tibor  A műsorban Bartók Béla  Magyar képek c. műve és Kodály Zoltán  Galántai 

táncai csendültek fel.      



157 

Leonard Bernstein karmester Budapesten (1948. május) 

A koncert közönségének élményét örökítette meg Polgár Tibor  beszámolója: 

„Eljött egy fiatalember hozzánk a távoli Amerikából, tele életerővel, boldog fiatalsággal, 

hivatásának éltető örömével és belevetette magát a muzsikával játszadozó ember féktelen 

szabadságába. Bartók lázas víziókkal teljes, lenyűgöző zenéje után Ravel rakétaszerű 

zongoraversenye következett. A karmester most a zongorához ült s maga játszotta a 

sziporkázó, sistergő, gyöngyöző zongoraszólamot, kezével, fejével, vállával, szemével, 

de még láthatatlan gondolataival is irányítva a nagyszerű zenekart. Öröm ragyogott a 

karmester-zongoraművész szemén, öröm a muzsikusokén, de még a rádió fénylő 

mikrofonjain is.” 

 

Lajtha László  In memoriam című szimfonikus költeménye (1949) 

A szigorú kötöttségek ellenére néhány új művet mutatott be a Rádió, köztük  

Lajtha László  In memoriam című szimfonikus költeményét.  

A zeneszerző ezt a művét 1941-ben komponálta az I. világháborúban elesett hősök 

emlékezetére. Ősbemutatója 1947. márciusában Párizsban volt. Lajtha László számára 

emlékezetes maradt a premier, hiszen 8 évi várakozás után, végre Párizsba utazhatott.  

A drámai erőtől sugárzó kompozíció idehaza 1949-ben hangzott el a Rádiózenekar 

koncertjén, Polgár Tibor vezényletével.  

 

Polgár Tibor vezényel 
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Az 1949-es rádióműsorban hangzott el az 1944-ben készült Maros-kompozíció:  

a Bábjáték-nyitány. Járdányi Pál „3 perc rádiókritikájában” azt írta: „Maros Rudolf  

tréfásan pergő, színes és invenciózus kis Bábjáték-nyitányát hallottuk a Rádiózenekar 

hangversenyén, Polgár Tibor  vezényletével.”    

 

A Rádióban 1952. május 15-én bemutatták Kósa György  Tartuffe c. operáját. Kitűnő 

művészek: Szabó Miklós, Maleczky Oszkár, Kósáné Ferch Stella, Sándor Judit, Tiszay 

Magda, valamint a Rádiózenekar Polgár Tibor  vezényletével, teljes odaadással, 

lelkesedéssel álltak az új mű szolgálatába.  1953. október 3-án szombat délután hangzott 

fel először az „Új Zenei Újság” szignálja, amely Polgár Tibor  kétzongorás zenei ötlete 

volt.   

 

A kérők operaházi bemutatója 1955-ben 

 

Polgár Tibor  „A kérők” című vígoperáját 1954. március 14-én mutatta be a Rádió, 

 majd 1955-ben pedig az Operaház.  

A 3 felvonásos dalmű szövegét Kisfaludy Károly vígjátéka alapján Kótzián Katalin írta.  

A bemutató előadás karmestere Ferencsik János  ezt mondta: „Új operát bemutatni – nem 

ismerek ennél nemesebb feladatot magyar karmester számára. A legnagyobb örömmel 

vállaltam tehát Polgár Tibor  új operájának vezénylését és magával ragadott a színes és 

szellemes partitúra, a szerző hangszerelő tudása.” 
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Péterfi István zenekritikus így írt: „Kótzián Katalin a zenés műfaj kívánalmainak 

megfelelően szabadon dolgozta fel Kisfaludy Károly színdarabját és leleményesen 

alkalmazkodott az opera-dramaturgia követelményeihez. A gördülékeny verselés, rímelés 

mindenütt számol az énekelhetőséggel. A Kisfaludy színdarabjának vázára épült 

szövegkönyvhöz Polgár Tibor  könnyed, kellemes, dallamos muzsikát komponált. 

Minden ízében magyaros zenét akart írni, bőven felhasználva a haladó hagyományokat, a 

verbunkos zene melódiáit, ritmusait és az újabb magyar zene nyelvkincsét.  

Ha a stíluskeveredés néhol ki is ütközik, ez a darab magyaros hangulatát lényegesen nem 

befolyásolja. Elismeréssel nyugtázzuk, hogy Polgár Tibor ebben a művében nem 

támaszkodott csupán kivételes rutinjára, hanem fokozott becsvággyal, komoly 

elmélyedéssel építette a darab szerkezetét és igényességgel dolgozta ki a részleteket is.” 

 

Az 1955-ös esztendő rádiós bemutatói között legjelentősebb Horusitzky Zoltán  

„Báthory Zsigmond” c. operájának felvétele volt.  „Az opera rádió-bemutatója sikert 

aratott. Része van ebben Polgár Tibor  karmester vezetésével a kiváló előadógárdának. 

Szabó Miklós, Szecsődy Irén, Tiszay Magda, Svéd Sándor és mások, szerepüket átérezve 

szólaltatták meg az opera hőseit.” 

 

Polgár Tibor 

Ránki György – a jó barát, egy rádióműsorban így beszélt: 

„Polgár Tibor, az „allround” (teljes körű) muzsikus, zeneszerző, karmester és 

zongoraművész, zongorakísérő, átíró hangszerelő (Weiner, Lajtha és Kodály tanítványa):  
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jó fél évszázaddal ezelőtt, mint „tinédzser” legényke került az éppen megszületett 

Magyar Rádióhoz. Hamarosan nélkülözhetetlen mindenessé, afféle egyszemélyes „zenei 

kombináttá” vált. Kiderült, hogy Zerkovitztól Bartókig, Gershwintől Sztravinszkijig 

minden zene a kisujjában van.  

Mint az általa alapított Rádiózenekar nevelő karmestere hangversenyszintre emelte 

együttesét. Nyilvános koncerteket is dirigált. (Emlékezetes marad bravúros karmesteri 

beugrása, mellyel megmentette Alban Berg hegedűversenyének előadását. ) Világhírű 

nagy művészek elismerő autogramjait őrzi gyűjteményében. Mint karmester, azt is 

missziónak tekintette, hogy minden magyar zeneszerző-kortárs művét bemutassa. Ezt az 

önként vállalt feladatot önzetlen lelkesedéssel, szinte „lisztferenci” nagylelkűséggel 

teljesítette. Jószívű segítőkészsége, kedves humora mint embert is hallatlanul népszerűvé 

tette Polgár Tibort.  

Mint zeneszerző, egyformán tudott beszélni a komoly és könnyű múzsa nyelvén. 

Palettája szinte minden műfajt felölelt: az irodalmi sanzontól a szimfonikus szvitekig, a 

filmzenétől és daljátékoktól a drámai kantátákig, a rádió szünetjeltől és a zenei tréfáktól 

az operáig.  

Köztudomású, hogy legalább száz filmzenét írt. A „Halálos tavasz” zenéje elárasztotta az 

országot. Népszerűek voltak a daljátékai, például: Blaháné, Furfangos özvegy, 

Lepecsételt asszony, Eltüsszentett birodalom, Amerikai Londonban. Vokális műveinek 

koronája a „Kérők”, a Kisfaludy Károly és Kótzián Katalin szövegére írt, méltatlanul 

mellőzött nagyvonalú vígopera. Instrumentális szakértelme, virtuóz hangszerelő tudása 

közismert. Ezt mutatja a II. szvit. A „Kállói rapszódia” című drámai-virtuóz hegedű-

hárfa duó már Kanadában készült. Onnan küldte honvágyas zenei üzenetét a  

„Notes on Hungary” – azaz Jegyzetek Magyarországról.  

 

Bónis Ferenc Két magyar muzsikus a XX. századból: Polgár Tibor és Ránki György  

(P.T. részlet) 

 

„A Magyar Rádió első hőskorának, 1925-től 1950-ig, felejthetetlen művészalakja volt 

Polgár Tibor. Róla túlzás nélkül elmondható, hogy munkássága elválaszthatatlan az 

intézmény történetétől. Működött ott, mint karmester, zongorakísérő, zeneszerző, 
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hangjáték-komponista, művészi értékű zenei tréfák kiötlője, feldolgozások készítője – 

rádiós pályája csúcsán pedig, 1950-ig, mint művészeti igazgató. Ha Bartók zongorázott a 

stúdióban – mert abban a korban, 1940-ig, viszonylag gyakran került erre sor –, Polgár 

Tibor nem röstellte, hogy kottalapozóként teljesítsen mellette szolgálatot. Jól tudta: 

ezekben a rendkívüli pillanatokban van a legközelebb a nagy zenetörténet sodrához.  

 Elvégezvén Kodály zeneszerző-iskoláját, Polgár Tibor mestere lett a zenei tréfa 

műfajának is. Gyakran mondogatta, hogy csak kétfajta zenét ismer: jót vagy rosszat. 

Másfajta megkülönböztetésről hallani sem akart. Ezt az elvet nemcsak hirdette, de 

gyakorolta is.  

 

Szerzőként, előadóként otthon volt a művészi és a szórakoztató muzsika minden ágában. 

Pompás humorát is kamatoztatta műveiben. Tanú rá, egyebek közt, A törpe és az óriás 

című zenei tréfája, melynek főszereplői: a piccolo fuvola meg a tuba. Talán nem kell 

elárulnom, hogy melyik hangszer melyik „karaktert” alakítja.  

 

Rádiós pályám hajnalán Tibor még dolgozott egy ideig a Bródy Sándor utcában; mint 

zeneszerző és karmester pedig később is gyakran megfordult ott. Középtermetű, sovány 

ember volt merészen ívelt orral, homlokába hulló hajtincsekkel, jellegzetes, kis fekete 

bajusszal. Kezdettől fogva csodáltam sokoldalúságát, munkabírását, átfogó zenei tudását.  

Új művek előadásakor, amikor is a zenekari tagok kézzel másolt szólamokból játszanak, 

elkerülhetetlenek az íráshibák. Ezeket, rögtön az első próbán, kapásból „fülön csípni” és 

az írott anyagot legott „tisztába tenni”: elsőrangú hallást és hangszerelési jártasságot 

kíván. Tanúja voltam ilyen „rend-próbáknak”. Tibor, lekopogva a zenekart, habozás 

nélkül közölte a szóban forgó muzsikussal, hogy egy-egy hang helyett milyen hangot kell 

igazában játszania. Ebben nem ismert tréfát. Mert máskülönben nagyon is ismerte a 

tréfát. Kiváló megfigyelő és elbeszélő volt.  

Polgár Tibor egy ízben Karinthy Frigyesnél vendégeskedett, ahol éppen az eszperente 

játék járta. Minden feladott szót egy másikkal kellett helyettesíteni, előre megszabott, 

azonos magánhangzókkal. Tibor a maga nevét „adta fel” a házigazdának, azt kellett 

csupa e-betűs szóvá vagy szavakká formálnia. Karinthy – az ilyen nyelvi játékok 

nagymestere – gondolkodott, gondolkodott, de nem jutott eredményre.  
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Későre járt, elbúcsúztak megoldás nélkül. Tibor hazament. Otthon távirat várta Karinthy 

Frigyes aláírásával. Szövege ez volt: „Nemzet gyermeke, te meg te, hegy leve.” Nemzet 

gyermeke – vagyis „polgár”. Te meg te: vagyis „ti”. Hegy leve: vagyis „bor”. „Polgár 

Tibor”, csupa e betűvel. Nevezett „nemzet gyermeke” kifogyhatatlan volt az ilyen és 

ehhez hasonló történetekből. 

Sokoldalú művész volt. Örömmel vett részt az elfeledett Erkel-kortársak feltámasztását 

célzó terveim megvalósításában. Doppler Ferenc és Károly, Thern Károly, Császár 

György és mások operarészletei az ő vezényletével elevenedtek meg, és váltak a 

rádióműsor szerves részévé. Legfontosabb ilyen jellegű vállalkozása Erkel Ferenc Dózsa 

György című operájának felélesztése volt. E mű felújítását hosszú évekig tervezte az 

Operaház: színpadra állítására külön munkabizottságot hozott létre. Ám akkoriban ez a 

testület sem tudta a művet „életre hívni”. Jókai és Erkel Dózsa-figurája nem egyezett az 

1950 körüli vezető politikusok Dózsa képével – és ezen semmiféle átdolgozás nem 

segíthetett. Operaházi felújítása tehát nem került napirendre. Annak azonban, hogy az 

opera legszebb részleteit bemutassuk a Magyar Rádióban, nem volt akadálya. 

 Ennek zenei irányítása Polgár Tibor munkája volt 1953-ban. Emlékezetes sikerrel látta el 

feladatát.  

Tibor nemcsak a Bródy Sándor utcai stúdióban volt otthon, hanem a 

hangversenytermekben és a filmgyárban is. Nagyon sok filmhez komponált zenét – ezek 

egyike-másika örökzöldnek bizonyult. Egy magyar játékfilmben, a Gázolásban önmagát 

alakította. A film egyik jelenete a Zeneakadémia nagytermében, hangversenyen 

játszódott: azon néhány másodpercig látni lehetett Polgár Tibort, amint Liszt Esz-dúr 

zongoraversenyét vezényli. Ennél több mozgókép nemigen maradt fenn karmesteri 

munkájáról. Annál többet őriz zeneszerzői tevékenységéről a celluloidszalag. Például a 

Halálos tavasz című Zilahy film muzsikáját. A negyvenes években alig volt olyan ember 

Magyarhonban, aki ne hallotta volna e film slágerét Karády Katalin előadásában: Ez lett 

a vesztünk, mind a kettőnk veszte. És egy másik magyar filmben, Nyíri Tibor 

Díszmagyarjában hangzott el tengerész-díszindulóként az a matrózdal, melyet eredeti 

formájában – valcerritmusban – feleségének, Nagykovácsi Ilonának írt Polgár Tibor: 

Tengerész, óh szívem tengerész. Rengeteg kompozíciója közül e kettő vált a 

legismertebbé.  A maga műfajában, kétség kívül, klasszikussá”.  
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Nagykovácsi Ilona énekesnő 

 

Bieliczkyné: Találkozásom Polgár Tiborral és feleségével 1981. július 22-én 

 

Mivel a Magyar Rádióban dolgoztam 33 éven keresztül, 1974-2007-ig, a zenei körökben 

tudták rólam, hogy szenvedélyesen gyűjtöm a magyar zeneszerzőkre vonatkozó 

dokumentumokat, főleg azokat, amelyek a rádióval való kapcsolatukról szólt.  

 

Polgár Tibor Budapesten (Bieliczkyné felvétele) 
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Egy közös ismerős értesített, hogy az Amerikában élő Polgár Tibor és felesége 

Budapestre látogatnak. Jó lenne, ha meghívnám őket a Rádióba. Megörültem a találkozás 

lehetőségének, és lelkesen készültem. Engedélyt kértem Faludi Rezsőtől, a Zenei 

Főosztály vezetőjétől, hogy leadhassuk  nevüket a belépéshez, a főszerkesztőtől elkértem 

a tágas szobáját, meghívtam néhány idősebb kollégát, akik még ismerhették őt 1961 előtt 

is. Nagy volt a várakozás és kíváncsi érdeklődés, mindenki kitódult a folyosóra és 

barátságos fogadtatásban részesítettük a házaspárt. (Én is olyan elegáns voltam, hogy 

még az extra amerikás, nagy kalapos Nagykovácsi Ilona is ámulatát fejezte ki, mert nem 

remélte, hogy az elmaradott „komcsi” világban ilyen kulturált öltözet és viselkedés 

lehetséges.) Szívesen emlegették, hogy 1965-ben Kodály Zoltán és fiatal felesége két 

hónapot töltött Amerikában, találkoztak egykori tanítványokkal és ismerősökkel. 

Őket is meglátogatták és boldog órákat töltöttek együtt. Példa rá a fénykép! 

 

Kodályékkal 

 

Az udvarias közös beszélgetés után elővettem a magnómat, hogy Tiborral csak mi ketten 

emlékezzünk. Íme beszélgetésünk részlete: 

 

Polgár Tibor: „Kapcsolatom a Rádióban 1925-ben kezdődött, amikor a Rákóczi úton 

egy bérházban volt a Telefon hírmondó, majd rádió stúdió és egy felolvasó szoba.  
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Scherz Ede bemondó és a zongoránál Polgár Tibor 

Először csak szólószereplés volt, csak később kórus, cigányzene és a Honvéd zenekar 

műsora. Alakítottunk egy házi együttest a trió, kvartett, és kvintett darabok előadására.  

1928-ban költöztünk át a Sándor utcai épületbe. Itt már gyakran szerepelt Bartók Béla és 

Kodály Zoltán is, de sajnos, nem annyiszor, ahogy megérdemelték volna. Dohnányi Ernő 

volt a világ egyik legnagyobb romantikus zongoraművésze. Egy időben ő lett a Rádió     

 Főzeneigazgatója. (Sok más fontos pozíciója mellett.)       

1945-ben téglahordással kezdtük a munkát, itt a romok között. Az akkori vezérigazgató 

Kelen Péter volt, akinek a „Tonalit” nevű hanglemezgyára volt. A Kodály Zoltánnal és 

Lajtha Lászlóval összegyűjtött magyar népdalokat ott rögzítették hanglemezre.  

Ő hívta meg Lajtha Lászlót a Rádióba, a Zenei osztály igazgatójának. Együtt terveztük a 

műsorokat, a szereplők felkérését. Aztán a komolyzenei és a könnyűzenei osztály külön 

vált, talán az adminisztráció megkönnyítése és a munkamegosztás miatt. Egy évig volt itt 

Lajtha, aztán Kókai Rezső vette át ezt a feladatot a komolyzene területén.  

Kókai Rezső a Freiburgi egyetemen szerzett zenei doktorátust, nagyon intelligens, 

képzett muzsikus volt, kitűnő komponista. Olyan gyönyörűen írta a partitúráit, kottáit, 

mintha nyomtatva lennének.  
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Amilyen pontos és precíz volt a kottaírásban, olyan volt minden területen. Ő folytatta, 

amit Lajtha László ráhagyott, a komolyzenei műsorok szerkesztését és az ezzel 

kapcsolatos tevékenységet.  

Az én munkám volt a könnyűzenei műsorok tervezése, megvalósítása és a művészek 

felkérése. Sokszor rá kellett beszélnem a komoly, befutott, elismert művészeket, hogy 

lépjenek fel a műsorokban, kezdetben honorárium nélkül, később már fizetni is tudtunk. 

Az akkori hivatásos művészek egy része, még húzódozott a kezdő intézménytől. De 

amikor felismerték, hogy milyen népszerűsítő, megismertető kulturális eszköz ez, akkor 

már azért kellett könyörögni, hogy ne árasszanak el bennünket.  

 

Rádiózenekar 

1945-ben nagyon rossz volt a gazdasági helyzet. Tudjuk, hogy a pengő mennyit romlott, 

még szükségpénzt is bocsájtottak ki. Kelen Péter vezérigazgató kitűnő üzletember volt és 

próbált segíteni. De a Rádiózenekar léte veszélyben volt. Úgy látszott, hogy a kb. 80 

tagból álló testületet nem tudja fenn tartani a gazdasági helyzet miatt. Én valahogy – 

ördög által megszállva – nagy veszélyt láttam abban, hogy ez a kiváló együttes szétessen, 

mert nagyon nehéz lett volna újra szervezni. Komoly összetűzéseim voltak Kelen 

Péterrel, hogy ne szüntessék meg a Rádiózenekart. Végül sikerült keresztül bokszolnom, 

hogy nem szűnt meg. Ez óriási nyereség volt a Rádió számára.  

1945. május 1-én az első adás idején az adóállomás még gyengén működött, hiszen a 

rombolás után mindent újra kellett építeni. De Ferencsik János és jómagam nem 

törődtünk azzal, hogy nem konszolidált körülmények között élünk, ugyanolyan 

lelkesedéssel végeztük a munkánkat. Büszkék voltunk arra, hogy ennél az újrakezdésnél 

jelen lehettünk.  

 

Persze a Rádiózenekar tagjai cserélődtek is, nyugdíjba mentek, újakat vettek fel – de mint 

együttes összeforrott és merem állítani, hogy a világ egyik legjobb zenekara. Arról volt 

nevezetes, hogy kitűnően olvasott lapról. Ha egy új művet kaptak, legyen az akármilyen 

nehéz, remekül leolvasták rögtön. Nagy hangsúlyt helyeztem arra, hogy a zeneszerzők új 

műveit bemutassuk, tudva azt is, hogy nem könnyű azokat megismertetni a 

hallgatósággal.  
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A sok új felvétel közül most Ránki György – drága, legkedvesebb barátom – Pomádé 

király új ruhája című briliáns operája jut eszembe. Hamarabb mutattuk be a Rádióban, 

mint az Operaházban. Ez a kiváló alkotás a magyar vígopera irodalomban szinte példa 

nélkül álló, eredetisége, bővérű humora miatt. Büszke vagyok rá, hogy ebben részt 

vehettem. Sokféle minőségben dolgoztam itt a Rádióban, mint osztályvezető, később 

pedig mint művészeti igazgató, de legszívesebben, mint komponista, zongorista és 

dirigens tettem a dolgomat. Kétségtelenül sokat dolgoztam, de a legnagyobb szeretettel 

és örömmel. Soha nem törekedtem se kitüntetésre, sem különös elismerésre. Egyszerűen 

szeretem az embereket és a pályámat. Az ember megtesz mindent, amit tehet, és amit a 

képességei megengednek, és ha ezt a közönség méltányolja, annál nagyobb elismerést el 

sem tudok képzelni.”  

 

Ránki György:  Nosztalgiás üzenet Torontóba 

(Elhangzott a Magyar Rádióban, 1987. március 11-én) 

„Az 1907-es esztendőben tudtommal legalább öt zeneszerző született Magyarországon: 

Polgár Tibor, Rózsa Miklós, Veress Sándor, Pártos Ödön és jelen visszaemlékezés 

közlője, aki a sors ajándékának tartja Polgár Tiborhoz fűződő félévszázados barátságát. 

Az ilyen visszaemlékezéseket mindig át-meg átszövi a nosztalgia. De hát mi is az a 

nosztalgia? 

Nosztalgia szerintem annyi, mint honvágy. Honvágy, vágyakozás, valami térben, vagy 

időben már elvesztett, vagy még el nem ért világ után. A fővárosunk múltjára irányuló 

nosztalgiahullám most visszahozta és újból felszínre vetette egy, nálunk hajdan 

nagysikerű énekesnő dalprodukcióit, - a közeljövőben megjelenő lemeznyi válogatás 

erejéig. Ezzel újból ráirányította a figyelmet Nagykovácsi Ilonára és muzsikus párjára, 

Polgár Tiborra. Ez az itt egykor oly soká tündökölt művészpár ma Torontóban él, és 

nyilván nosztalgiával gondol vissza az Óhazában töltött időkre. 

 Elgondolkodtató, mi lehet az oka, hogy olyan sok – itthon nagy sikert aratott – magyar 

művész vonul önkéntesen emigrációba, élete második felében? Ugyan miért vállalja az 

otthontalanságot, honvágyat, a magányos öregedést idegen földön, távol társaitól, 

természetes környezetétől, éltető légkörétől? Talán bizony azért, mert kevésbé fáj az 

idegenek magától értetődő, szinte jogos közönye, mint a hazai hálátlanság?  
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Nagykovácsi Ilona 

Vagy talán az emigráns így akarja ráébreszteni honfitársait, hogy kit is vesztettek, amikor 

őt futni hagyták? Ki tudja? Úgy látszik, Polgár Tiborral és feleségével sem bánhattak 

valami jól itthon a hatvanas évek elején. Úgy látszik, okkal, vagy ok nélkül, de 

mellőzöttnek érezték magukat. Úgy, hogy végül is szedték a sátorfájukat és útnak 

eredtek. (Nyilván nehéz szívvel.)  

Előbb a Német Szövetségi Köztársaságba, Marlba mentek. Tibor ott a Philharmonia 

Hungarica zenekarát vezette. Majd, mint említettük, Kanadába (Torontóba) költöztek.  

Ott is megállták a helyüket, mint kiváló sikerű magyar művészek. Jó hírnevet szereztek 

önmaguknak és hazájuknak. 

Ma, idegenben, a nyelvi problémák miatt sokkal nehezebb a sorsa az énekesnőnek, mint a 

zeneszerzőnek. Ilona emlékiratait írja, Tibor nagysikerű operát írt Schiller Kesztyű című 

darabjából, melyért hivatalosan a kanadai Nemzeti Opera megteremtőjévé nyilvánították.  

Ezután Tibor nagy összegű „Szenior” ösztöndíjat kapott. Szakonyi Károly novellájából 

írt Különös éjszaka című második kanadai operája most várja bemutatását. Sokat játszott 

fúvószenekari darabjai sorra nyerik az országos első díjakat. 

Hát így dolgozik, így él ma is ennek a bús világnak másik felében a híres-neves magyar  

művészpár”. 
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A végállomás 

Zalán Magda (Amerikában élő rendező) 

„Életük vége strindbergi pokol volt. Mindketten egyre magatehetetlenebb betegek – 

Ilonát leginkább csontritkulás, Tibort főleg artritisz (izületi gyulladás) gyötörte – de a 

szomszédok tanúsága szerint förtelmes erővel bírták verbális harcukat. Tibor hűvösen, 

elegánsan, tűhegyes tőrrel vívott, Ilona ordenáré piaci kofaként, bunkósbottal, néha 

foggal-körömmel.  

A menekülést Tibornak a betegség hozta meg. Kórházba, majd onnan öregotthonba 

szállították. Ott érte nyugati élete egyik legboldogabb perce: Magyarország ottawai 

nagykövete kevéssel halála előtt, betegágyánál adta át neki a Köztársaság 

Érdemkeresztjét. Aztán már nemigen látogatta senki, talán csak régi, budapesti ismerője, 

Reményi Zsuzsa, a hajdani budapesti Reményi hangszerbolt tulajdonosának lánya, 

torontói hárfaművész, akinek Polgár nem egy szerzeményét dedikálta. A Polgár-kottákat 

Reményi Zsuzsa öccse, Mihály vette magához, ott tornyosulnak nála egy ládában.  

Polgár Tibor Torontóban halt meg, 1993. augusztus 27.-én.  

Haláláról a magyar sajtó egy sorral sem emlékezett meg, ezt Tibsi egy felhőszélről keserű 

elégtétellel nyugtázta. A világ olyan, amilyennek is tudta: méltatlan rá, hogy benne éljen. 

Aztán bizonyára odafordult a szomszédos felhőn ülő Bartókhoz és alázatosan megkérte, 

hogy tovább ülhessen mellette.”  

 

Polgár Tibor hamvait valaki (valakik) mégis hazahozták.  

Budapesten nyugszik, a Farkasréti temetőben. (60/1-1-23). Védett sírban 2002 

 

POGÁR TIBOR MŰVEINEK RÁDIÓS FELVÉTELEI  

1952  II. szvit + Kossuth kantáta /Kótzián Katalin/ + Blaháné – daljáték  

1953  Nyári zápor + Kérők – vígopera 3 felvonásban (Szövegét Kisfaludy Károly 

 szinmüve 

   nyomán Kótzián Katalin irta + Kéz a kézben + Mint viola, olyan vagy 

 A nagybőgő szerenádja + Budapest c. filmzene részlet  
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1954  Csengő, bongó + Esti kertben (Tóth Árpád) + Én nagyon sokakat szerettem 

 (Kosztolányi Dezső) + Harangvirág (Tóth Árpád) + Ilona (Kosztolányi Dezső) 

 John Anderson szivem (Robert Burns, ford. Szabó Lőrinc) 

 Már néha gondolok a szerelemre (Kosztolányi Dezső) +  A nagyherceg – 

 tréfás dal  (Heltai Jenő) + Fel a fejjel c. film zenéje + Szél kerekedik – daljáték  

1955  Évszakok – szvit + Fogócska + A táncoló hárfa + A törpe és az óriás – zenei tréfa 

 Almavirág (Kótzián Katalin) + Hóvirág (Kótzián Katalin) + Március (Kótzián 

 Katalin) 

 Orgona (Kótzián Katalin) + Virágoskert (Kótzián Katalin) + Déryné c. filmzene 

 részl.  Az eltüsszentett birodalom – rádiójáték zenéje + A fátyol titka c. hangjáték 

 zenéje 

 A furfangos özvegy – rádióoperett  

1957  Nagyapó mesél + John Anderson szivem (Robert Burns, ford. Szabó Lőrinc)  

 (2. felvétel) + Egy amerikai Londonban  

1960  Siró-nevető zenekar + A szókimondó asszonyság – kisérőzene (Darvas Szilárd)  

1961  Áldom a lépted  Gyermeknapra (Brand István) 

 Labda (Karczag György) + Zárj karodba  

1962  A lepecsételt asszony – daljáték (keresztmetszet) (Krudy Gyula ötletéből szövegét 

 és verseit írta Kristóf Károly) 

* 

 

Forrás: „Magyar Rádió” újság 1945. december 7. 

Ránki György: Köszöntjük a 80 éves Polgár Tibort (1987) 

Bónis Ferenc Két magyar muzsikus a XX. századból: Polgár Tibor (és Ránki György ) 

Zalán Magda: Páros csillag ritkán …,  

Bieliczkyné Buzás Éva: Találkozás Polgár Tiborral (1981) 
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Emlékezzünk Mihály András zeneszerzőre 

(Budapest, 1917. november 6. – Budapest, 1993. szeptember 19.) 

 

 

Mihály András  

 

Zeneszerző, karmester, gordonkaművész, pedagógus, az Operaház főtitkára,  

majd igazgatója, a Budapesti Kamaraegyüttes megalapítója és vezetője. 

 

Tanulmányait 1934-től 1938-ig a Zeneakadémián Schiffer Adolf (gordonka), valamint 

Waldbauer Imre és Weiner Leó (kamarazene) tanítványaként végezte. Magánúton 

Kadosa Pálnál és Strasser Istvánnál tanult zeneszerzést.  

 

1946-ban a Magyar Állami Operaház szólógordonkása, egy éven át főtitkára volt.  

1949-től a Zeneakadémia kamarazene tanára, később (1950–1992) tanszékvezetője volt. 

1968-ban megalakította a Budapest Kamaraegyüttest, amelynek célja a kortárs zene 

népszerűsítése volt. 1962-től 1978-ig a Magyar Rádió zenei lektora,  

1978–1987 között az Operaház igazgatója volt.  

Elismerései: Erkel Ferenc-díj (1952, 1954, 1964, 1967), Kossuth-díj (1955) 

Érdemes művész (1969), Liszt Ferenc-díj (1972), Kiváló művész (1974) 
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„Alap-atmoszférája: a tragikus harmónia” 

Beszélgetés Mihály Andrással (1992. szeptember 1.) 

 

B.É. Évtizedekkel ezelőtt kezembe került Mihály Andrásnak egy fényképe. Feltűnt, hogy 

arcán a számtalan ránc milyen szabályosan rendeződik el. Vajon milyen örömök, 

bánatok, érzések, gondolatok szántották arcára ezeket a ráncokat - a Sors árkait.  

Milyen események, történések rejtőznek mögötte? Hiszen Mihály András mindig jelentős 

helyet foglalt el a magyar zenei életben. Több embernek való munkát végzett el, mint 

gordonkaművész, kamarazene tanár, karmester, zenepolitikus, mint a Rádió zenei lektora, 

az Operaház igazgatója, és mint zeneszerző.  

 

Jó ideje gondolok rá: megengedné-e, hogy a magam módján megfejthessem a titkait? 

Ezzel a rég óhajtott kívánsággal kerestem fel otthonában. Óvatosan - hogy meg ne  

bántsam - említettem neki, hogy valamikor mennyire megfogott az arcán levő ráncok 

„ művészi elrendezettsége”. Jót nevetett rajta. 

 

Mihály András 

Íme az a bizonyos fénykép, amelyen az arc ráncain a „művészi elrendezettség” látható.... 

 

M.A. Engem Ferencsik János szokott volt ugratni a ráncaim miatt. Azt mondta, hogy 

csak egy, nálamnál ráncosabb embert ismer Magyarországon, és az a Palotai Boris. 
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Kellemetlen dolog tulajdonképpen, mert elrontja a képet. Az arcbőröm rugalmatlanná 

vált egy idő után, és megőrzi azt, hogy hogyan szoktam tartani a vonásaimat, amikor 

mosolygok, amikor dühös vagyok, stb. Sőt, mindez megmarad, mintegy rögzül.  

Így valóban tükrözi a belső történéseket. Tóth Aladár mondta azt - valószínűleg a 

ráncaim jellemzéseként is-, hogy az én alap-atmoszférám a tragikus harmónia. 

 

B.É. Raics István mesélt az Ön ifjúkori otthonáról, ahol az édesanyja, testvérei és barátai 

társaságában gyakran felcsendültek a kamarazene hangjai. Úgy látszik, hogy ez az 

indíttatás elkíséri egész életében. Talán azért vált közösségi emberré és nagyszerű 

kamaramuzsikussá. 

 

M.A. Igen, igen. Raics Pista még járt hozzánk a Damjanich utcába. Az én mamám 

zongorista volt, de amikor elkezdtek jönni a gyerekek - négyen voltunk testvérek - akkor 

abbahagyta. Azonban a művészi érzéke és érdeklődése mindvégig megmaradt. 

Nagyszerű ember volt, kézben tudta tartani a gyerekeit anélkül, hogy sok lelki 

prédikációt tartott volna. Tőle örököltem a családhoz való ragaszkodást. Sose fogom 

kiheverni, hogy milyen csúfos véget ért szegény... 

Ami pedig a házi muzsikálást illeti. Korán kezdtem zenét tanulni. Párhuzamosan csellóz-

tam és komponáltam. Mindjárt az elején nagyon vonzódtam a kamarazenéléshez. El sem 

tudtam volna képzelni, hogy egész életemben csak gordonkairodalommal foglakozzak, 

hiszen köztudomású, hogy nem tartalmazza a legnagyobb remekműveket. Van köztük 

vagy 15 nagyszerű mű, de hogyha valaki csellóvirtuóz akar lenni, akkor elsősorban nem 

ezeket játssza, hanem bizony a másodrendű darabokat. Ezért én már korán elhatároztam, 

hogy mással is fogok foglalkozni. 1949-ben lettem a Zeneakadémián kamarazene tanár, 

és akkor abba is hagytam a csellózást. Hiszen a hangszeren való játék olyan technikai 

karbantartást kíván, amit én csak napi hat órai gyakorlással értem el.  

Mert ügyes voltam ugyan a csellózásban, de nem olyan született tehetség, aki kevés 

gyakorlással is színvonalasan tud játszani. Beláttam, hogy nekem ilyen sok időm a hang-

szerre nem lesz - más egyéb tevékenységem miatt, ezért lettem hűtlen a hangszerhez. 

Valójában az ifjúkori házi muzsikálástól vezetett az utam a kamarazene tanári pályához, 

amit immár 43 év óta művelek.  
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B.É. Szőllősy Andrástól hallottam a következő történetet. Ő 1945-ben az Operaházban 

kezdett dolgozni. De az akkori igazgatóval, Komáromy Pállal nem tudtak szót érteni. így 

hamarosan el kellett hagynia az első munkahelyét. De Komáromy Pál sem maradt sokáig 

az igazgatói székben, mert „egy csellista közbeszólt”. Ez a csellista Ön volt. 

-  

M.A. Budapest ostroma alatt nagyon sokan az Operaház pincéjében találtak menedéket. 

Többek között itt tartózkodott Komáromy Pál basszista is. Az ostrom utáni hetekben 

hogy, hogy nem Székely Mihállyal és Nádasdy Kálmánnal együtt direktóriumot 

alakítottak, és elkezdték beindítani az Operaház működését. Aztán úgy alakultak a 

dolgok, hogy Székely és Nádasdy kiváltak ebből a triumvirátusból. Komáromy egyedül 

maradt az óriási feladatra. Lehetett látni, hogy még rendezett körülmények között sem 

lett volna alkalmas egy ilyen nagy, művészi intézmény vezetésére. Hát még akkor. 

Sokan - a közéletben működő zenészek közül gyanakvással figyeltük a tevékenységét. 

Fölmerült bennünk, hogy valahogy el kellene őt onnan távolítani. Jó alkalomnak tűnt az 

akkori B- listázás. Egy bizottság alakult, amelynek én is tagja voltam. Az elnök Oltványi 

Imre nevezetű kisgazdapárti tag volt, zenészek közül rajtam kívül még Veress Sándorra 

emlékszem. A művészeti körök egyetértésével Komáromy Pált egyszerűen B-listára 

tettük, és eltávolítottuk az Operaház igazgatói székéből.  

Szegény Komáromy nyílván nagy keserűséggel vette tudomásul, hogy őt hírtelen 

kipöndörítették onnan. Valljuk be, hogy az Operaház igazgatójának lenni, az az egyik 

legnagyobb zenei méltóság. Szolgálat ugyan - minden adminisztrátor szolga, ha jól 

csinálja a dolgát - de hát egy nagyon magas szinten való szolgálat. És ő erre teljesen 

alkalmatlan volt. Ha visszagondolok rá, még ma is biztos vagyok a szándék helyes 

voltában. A formát azonban ma már nem vállalnám. De hát bizonyos vezetőket el 

szoktak távolítani a helyükről, főleg olyan viharos időkben. Mindig az a kérdés, hogy 

jobbá válik-e a zene helyzete a változástól, vagy rosszabbá. Akkor egyértelműen jobbá 

vált. Hiszen lehetőség nyílt arra, hogy egy nagyszerű ember, Tóth Aladár vehesse kezébe 

az Operaház irányítását. Ezzel elkezdődhetett dalszínházunk egyik fénykora. 
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B.É. 1946-tól kezdve - amikor már Tóth Aladár volt az igazgató - Ön is tagja lett az 

Operaháznak, először a zenekarban, mint szóló csellista, majd, mint főtitkár.  

 

M.A. Tóth Aladár nekem nemcsak igazgatóm, hanem atyai jó barátom, tanácsadóm és 

példaképem volt. Ő vezetett be az opera rejtelmeibe. Nagy szerencsém volt az is, hogy 

ezekben az években itt működött Otto Klemperer, mint vezető karnagy. Sokat 

beszélgettem vele, csellóztam a zenekarban a keze alatt, néztem az előadásait, hallgattam 

a hangversenyeit. Életre szóló tanulság volt nekem az Operaházban töltött négy év.  

 

Tóth Aladár (1898-1968) 

B.É. Tóth Aladártól sokat tanulhatott. Fel tudta ezt használni, amikor - több mint 30 év 

múlva 1978-ban Ön lett az Operaház igazgatója?  

 

M.A. Legalábbis igyekeztem. Tudja, az úgy van, hogy az emlékek folyton súgnak. Hogy 

mit csinált volna Tóth Aladár egy bizonyos szituációban, kinek adta volna ezt a szerepet, 

melyik darabot tűzte volna műsorra, stb. De hogy valóban azt tettem-e, amit ő is tett 

volna, nem tudom. Mert olyan emberi emlékezet, amelyik pontosan tudja, hogy mit, 

hogyan kell csinálni, hogy az valakinek a szellemében legyen, olyan emlékezet nincs.  

De azt megfogadtam, hogy ugyanazokat az alapelveket fogom érvényesíteni, mint a 

példaképem Tóth Aladár.  

 

B.É. Ha végiggondolom az elmúlt évtizedeket, nem tudnék mondani egy harmadik 

embert - Lehel György és Ön mellett, aki olyan sokat tett volna a kortárs magyar zenéért. 

Nem volt Önök között bizonyos konkurencia, vetélkedés vagy átfedés emiatt?  
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M.A. Ó, egyáltalán nem. Sőt inkább kiegészítettük egymást. Lehel Gyurival én nagyon 

korán megismerkedtem. 1945 után még tanár-növendék kapcsolat is kialakult közöttünk, 

hiszen ő azután kezdte a pályáját a Rádióban. Nagyon ügyes kezdő volt, mert mindenféle 

munkát el tudott végezni, amit rábíztak. Örültem, hogy lépésről lépésre ment fölfelé, a 

különböző beosztásokban. És végül a Rádiózenekar vezető karmestere lett. A Rádió 

elsőrangú feladata a születő zenéknek a felvétele és továbbjátszása. A Rádiózenekar 

szinte erre a feladatra szerveződött. Ez anyagi okokból is természetesnek tűnt, hiszen a 

többi koncertzenekarnak sokkal bonyolultabb gazdasági körülmények között kell a 

műsorukat összeállítani. Lehel Gyuri különösen a magyar zeneművek felvételében 

szerzett hervadhatatlan érdemeket. Kitűnően megtanulta a darabokat, gondosan próbált, 

jó kapcsolatot alakított ki a zeneszerzőkkel. Tehetséges, megbízható, igazi zenész 

szellemű ember volt.  

 

Lehel György (1926-1989) 

Lehel Gyurival mi egyáltalán nem ütköztünk, hiszen ő mindig nagyzenekarokkal 

foglalkozott, én pedig az ő élete folyamán még inkább kamaraegyütteseket vezényeltem, 

elsősorban a Budapest Kamaraegyüttest. Különben is baráti volt közöttünk a kapcsolat. 

Amikor arról volt szó, hogy a Gordonkaversenyemet hanglemezre rögzítik, akkor én 

mindjárt ő rá gondoltam. Ő mutatta be a másik fontos darabomat, a III. szimfóniámat is. 

Mondhatom, hogy fenomenális előadást produkált belőle. Gyurit nagyon izgatta az 

operaházi vezénylés is. Először Lukács Miklós hívta meg Balassa Sándor Az ajtón kívül 

című operájának vezénylésére. Erre a rádió bemutató után került sor. De Puccini 

Pillangókisasszony című operájának felújítására már én adtam neki lehetőséget. Szóval a 

mi kapcsolatunk teljesen zavartalan volt- egészen haláláig.  
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B.É. 1968-ban megalakult a Budapest Kamaraegyüttes, amelynek Ön volt az alapítója és 

vezető karmestere.  

 

M.A. Véletlenül alakult meg. Éppen együtt volt a növendékeim között egy olyan gárda, 

amelyikkel - én úgy ítéltem meg - nagyszerűen elő tudjuk adni Schönberg Pierrot lunaire 

című darabját. Igaz, hogy egy teljes évig készültünk rá. De ez csak egy improvizatív 

feladat volt. Az, hogy végleges, önálló intézménnyé vált az együttes, az azért történt, 

mert Darmstadtból kaptunk egy meghívást. Azt kérték tőlünk, hogy mutassuk be az új 

magyar zenét a darmstadti nyári tanfolyamon. Akkor nekiálltunk, és megtanultunk egy 

kortárs magyar művekből összeállított műsort, amely a következőkből állt: Székely 

Endre: Musica notturna, Darvas Gábor: Medália, Maros Rudolf: Kamarazene 11 

hangszerre, Durkó Zsolt: Dartmouth Concerto, Mihály András: Három tétel ka-

maraegyüttesre és Kurtág György: Bornemisza Péter mondásai.  

 

Mihály András és a Budapesti Kamaraegyüttes egy rádiófelvétel próbáján 

 

B.É. Ez a darmstadti és az utána következő budapesti bemutatkozás óriási feltűnést 

keltett. Így aposztrofálták: ”Zenénk további útján mérföldkő jellege van". Érdemes talán 

idézni egy beszámolóból, amely a „Muzsika" című folyóiratban jelent meg: 
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„Darmstadt modern zenei fesztiválján átütő sikere volt a Budapesti Kamaraegyüttesnek, 

amely Mihály András vezetésével a mai magyar termésből adott keresztmetszetet. 

Lényegében ezt a műsort ismételte meg az együttes a Zeneművészeti Főiskola 

kistermében rendezett koncertjén, amely egyúttal művek és megszólaló apparátus 

bemutatkozása is volt. A Budapesti Kamaraegyüttes kiváló muzsikusokból áll. Mihály 

András pedig évtizedek pedagógiai gyakorlatával, elemző és összegező hajlamával, erős 

arcélű művészi felfogásával áll az együttes élén. S miként régebben is felfedezésszámba 

menő produkciókat köszönhetünk neki a XX. század zenéjének világából, ezúttal is 

bátran nekivágott az újnak, a felfedezést érdemlőnek, s nemcsak művészi, hanem 

kivételes szervező tehetséggel tudta elérni azt az eredményt, amelynek tanúja lehetett a 

Darmstadtban újra áhítozók serege, s itthon az új magyar zeneszerzés iránt érdeklődők 

sokasága. Éppen ezért tudott érvényesülni a művek mondanivalója annyira tökéletesen, 

mert Mihály tökéletesen át tud lényegülni a művekbe. Modern szellemű vezénylése, 

leszűrtségre törekvő interpretálása az ugyancsak modern szellemű muzsikusgárda élén 

idehaza is eszményien szolgálta az új zene ügyét.”  

 

M.A. A Budapesti Kamaraegyüttes elvei között is - hasonlóan a Rádiózenekarhoz - az 

volt az első, hogy a magyar zeneszerző kollegák műveit bemutassuk. Ezt be is váltottuk. 

 

B.É. Ezt az elvüket valóban be is váltották, körülbelül húsz éven keresztül. És aztán?  

 

M.A. És aztán? Erre szoktam viccesen mondani, hogy a növendékeim kiöregedtek. 

Amikor már elkezdtek nyugdíjba menni, lassanként kifáradt a dolog és akkor 

abbahagytuk. 

 

B.É. 1962-78-ig Ön a Magyar Rádió zenei lektora volt. Ez nagyon fontos megbízatás, 

hiszen Ön döntötte el, hogy a zeneszerző kollegáinak melyik műve mehet a Rádió 

műsorában. Tehát Ön adott zöld utat egy kompozíciónak, vagy pedig stop jelzést. 

 

M.A. Igen, a lektor feladata, hogy engedélyezze a darabokat. Tehát el kell olvasni elvileg 

mindent, ami még nem ment a Rádióban, és jelezni, hogy mi az, ami odavaló. Ez 
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önmagában véve nem olyan nehéz dolog. Hiszen annyira ismerjük egymást - legalábbis 

abban az időben én elég jól ismertem minden kollegám munkáját, stílusát. Bizonyos név 

már garancia arra, hogy a kezéből selejt nem nagyon jön ki. Persze, azért nagy a 

felelősség, így én mindent elolvastam az utolsó hangig, ami a magyar zenében született. 

Ezt a munkát nagyon szerettem csinálni. Hiszen első-kézből informálódhattam arról, 

hogy mi történik a magyar zenében. Azt is jelentette, hogy munkakapcsolatba kerültem 

zeneszerző társaimmal. Passzívan nem érdemes csinálni. Úgy, hogy csak várom, mikor 

milyen kottaanyag jön be, elolvasom, eldöntöm, hogy alkalmas, vagy nem alkalmas a 

rádiófelvételre. Ez így kevés. Fontosabb, hogy figyeljünk - főleg a pályakezdő, fiatal 

kollegákra, hogy milyen irányban fejlődnek. Olyan komponisták jelentkezésénél lehettem 

én - egy ilyen segítő, figyelő ember - mint például Balassa Sándor, de bizonyos mértékig 

Durkó Zsoltnak, Bozay Attilának, Sáry Lászlónak, Jeney Zoltánnak is. Ez nem azt 

jelenti, hogy mindennel lelkesen egyetértettem, amit csináltak. De részben a lektori 

munka, részben az előadói tevékenység következtében elég szoros kapcsolatom alakult ki 

a fiatalabb zeneszerzőkkel. Mindenesetre érdeklődtem munkájuk iránt és igyekeztem 

segíteni. Hogy ez aztán mennyire tényleges segítség? Hiszen volt abban kritika is. És a 

kritikát ma kevésbé divatos komolyan venni, mint régebben. Manapság a legtöbb 

zeneszerző úgy érzi, hogy a kritika annyit jelent, hogy valami nem sikerült. Pedig ez így 

nem igaz. A kritika csak annyit jelent, hogy valamit kellene még csinálni, hogy jobb 

legyen. Ha annál a darabnál nem is, de egy következőnél esetleg megfogan az a praktikus 

zenei tanács, amit én próbáltam adni a kollegáknak. Nekem mindenesetre nagyon 

izgalmas dolog volt így benne lenni egy fejlődő, sokféle irányba haladó zenei életben,  

és szinte rajta tartani a kezemet a pulzusán.  

 

B.É. Most visszatekintve az akkori zeneszerzésre, valóban olyan izgalmas volt?  

 

M.A. Ha ennyi idő alatt egy ország zenei életéből kijön, mondjuk, csak egy Kurtág, egy 

Durkó, egy Balassa, egy Bozay - az már jó eredmény. És azért van még más is. Szőllősy 

András például, aki hosszú évek hallgatása után hírtelen, mint egy üstökös jelent meg 

darabjaival. 
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Tulajdonképpen még az is figyelemre méltó esemény, ha nem sikerül valami, amikor 

rossz irányban halad az ember, amikor bajokat érez. Maga a tevékenység nagyon 

izgalmas. Biztos, hogy mindig jót akartunk csinálni, de nem biztos, hogy mindig jól 

sikerült. Még az irányzatokban sem, amely vagy túl primitív vagy túl bonyolult lett.  

Az ilyesmi el tud veszni használhatatlanul, vagy pedig zsákutcába torkollik. De akkor is 

érdekes. Mindent észre kell venni. Végül is 3-4 magyar zeneszerző neve az egész világon 

ismert, és munkásságuk beletartozik a XX. század pozitív eredményeibe, hiszen előadják 

a darabjaikat, jelen vannak.  

 

B.É. Amikor az új művek felvételét a Rádióban egy bizottság lehallgatta és elbírálta, 

akkor természetesen jelen volt Ön is. Faludi Rezső, a zenei főosztály akkori vezetője 

egyszer azt mondta, hogy Mihály András úgy világított közöttük, mint a fáklya.  

 

M.A. Hát nézze. Abban a bizottságban nekem volt a legtöbb tapasztalatom a 

kottaolvasásban és az előadó-művészetben. Most töltöm a Zeneakadémián a kamarazene 

tanításomnak a 43. évét. Ez olyan rutint ad az embernek, hogy meg tudja ítélni, hogy az a 

zenész - akinek a művét éppen hallgatjuk - mennyi mesterségbeli tudással és igénnyel, 

milyenfajta érzésvilággal állt neki a mű komponálásához. Nem hiszem, hogy ez valami 

velem kapcsolatos, egyedülálló dolog lenne. Azok a zenészek, akik ezen a pályán hosszú 

időn keresztül működnek, és nem vesztik el az érdeklődésüket, azok hasonló nagy 

tapasztalatra tesznek szert.  

 

B.É. A nagy tudás és a gyakorlat mellett is kell lenni Önben valamiféle olyan 

tehetségnek, amely mindig, minden vonalon kiemelte.  

 

M.A. Én mindenképpen egy kamarazene tanár vagyok, aki komponált is, dirigált is, meg 

mindenfélét megpróbált. Az igaz, hogy mindig mindenhez hozzászóltam, amikor csak 

lehetett. De hogy vezetői tehetségem lett volna? Nem tudom. 1945 után a Kommunista 

Párt Zenei Bizottságának az elnöke voltam, ami 1950-ben megszűnt. De utána - vezetői 

pozícióban - voltam ugyan az Operaház igazgatója is, de olyan általános, az egész zenei 

életre kiható vezető pozícióm nem volt. És az igazgatás is későn jött.  
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De nyílván, az én állandó újat és újat csinálni akarásom vitt előre. Amely soha nem 

nyugodott bele abba, hogy most már tanítottam eleget, jön a nyugdíj és jól kipihenem 

magamat. Ehelyett újabb dolgokat is kipróbáltam.  

 

B.É. Külső szemmel nézve, úgy tűnik, hogy Önnek nagyon sikeres pályafutása volt.  

Most mégis megkérdezem, volt-e olyan korszak az életében, amikor azt érezte, hogy nem 

sikerült megvalósítania az elképzeléseit?  

 

M.A. Olyan korszakom nekem mindig volt, amikor úgy éreztem, hogy nem sikerült 

valamit megvalósítanom. Ami – szerintem - egy jó zenésznek természetes állapota. 

Különben nem tudna előrehaladni. Zenésznek lenni, az egy eléggé belső rágódásokkal 

megterhelt élet. Soha egy percig nem unatkozik az ember. De arról szó sincs, hogy akár a 

zeneszerzői, akár a karmesteri munkámmal, vagy bármivel meg lettem volna elégedve. 

Van erre egy szép példám. Volt olyan idő, amikor Kodály Zoltán elég idős volt már, és 

minden évben minden darabját előadtuk. Az egész zenei élet attól félt, hogy meghal, és 

nehogy kimaradjon a műsorból valami. Mellette ültem az egyik koncerten. Kodály 

odafordult hozzám és azt mondta:”Azt hiszik, hogy énnekem élvezet az, ha így ömlesztve 

eljátsszák a darabjaimat. Pedig én már csak a hibákat hallom belőlük.”  

 

B.É. Az Ön elégedetlenségének külső, vagy belső indítékai voltak?  

 

M.A. Tisztességes zenész mindig saját magára gyanakszik, nem a külső körülményekre. 

Egy darab olyan, mint a szerzője. Nem lehet senkire sem hivatkozni, ha nem sikerül. 

Olyan lesz, amilyen az illető tehetsége, keménysége, rátalálási képessége. Egy zenész 

úgy nézheti a darabjait, mintha tükörbe nézne.  

 

B.É. Ön melyik darabját nézi, hallgatja szívesen?  

 

M.A. Nehéz kérdés ez, hiszen minden korszakban más volt a hozzáállásom.  

Például a három Apokrif dal nagyon személyes üzenet. Én írtam a szöveget is hozzá.  
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A családomról szól: az első feleségemről, aki azóta meghalt, a gyerekeinkről, akik 

felnőttek és a bátyámról, aki nagyon beteg volt abban az időben és meghalt ő is. Szóval 

beleírtam mindent, ami a legközvetlenebbül foglalkoztatott. Ez például nagyon közel áll 

hozzám, pedig nem vagyok meggyőződve, hogy a legszebb zenét írtam rá, amit csak 

lehetett. Szeretem a III. szimfóniámat és a II. vonósnégyesemet is.  

Jó barátom volt Benjámin László költő, azért olyan szép emlék az ő három gyermekéről 

szóló Három miniatűr. A verseket olyan spontánul sikerült megzenésítenem, amilyennek 

akartam. Ez nagyon fontos a zeneszerzőnél. Mert mindig van egy általános kép arról, 

hogy mit akar csinálni. Az ember szeretetét egy darabja iránt talán befolyásolja az, hogy 

mennyire sikerült megvalósítani az eredeti elgondolását. A Gordonkaversenyemre azt 

mondhatom, hogy olyan lett, amilyennek akartam, a már említett III. szimfóniám is.  

De nagyon sok minden nem olyan lett.  

 

B.É. Mit komponál jelenleg?  

 

M.A. Sajnos mostanában semmit. Amikor az Operaház igazgatójának kineveztek, akkor 

még azt hittem, hogy párhuzamosan fogom csinálni a zeneszerzéssel. De lehetetlen volt. 

Nemcsak az idő hiánya miatt, hanem mert megváltozott a gondolkodásom módja. Más 

dolgok váltak fontossá. A zeneszerzési ihlet azóta sem jött vissza. Ezt nagyon sajnálom. 

És még mindig reménykedem, hogy talán, majd... 

 

B.É. Mi a véleménye a médiaháborúról, amely jelenleg dúl... 

 

M.A. Azt hiszem, hogy a háború a médiáknak a politikai részére irányul. Egy hatalmi 

harc, amely a körül folyik, hogy milyen legyen a tájékoztatás. A zenét nem hiszem, hogy 

ez túlságosan érintené. Mert nem tudok elképzelni magyar zenészt, vagy magyar zenei 

menedzsert, aki valami döntően új fordulatot tudna adni a Rádió eddigi zenei 

gyakorlatához. Arról van szó, hogy a Rádió teret teremt a jó zeneszerzőknek. Jó alatt egy 

elég széles kört értek. Ebben mindig óvatosnak kell lenni, mert a lektornak mindig 

gondolnia kell arra, hogy őneki egy korlátja van: a saját ízlése. 
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 És létezik az, hogy az ember nagyokat téved. De ha tisztességes zenész a lektor, akkor 

körülbelül ugyanazt a 200 magyar zeneszerzőt tudja elképzelni a Rádió műsorában, mint 

a másik lektor.  

A Rádió pedig- úgy hiszem - mindig is feladatának fogja tartani, hogy ezek közül a 

legtehetségesebbeket az átlagon felül lássa el feladatokkal és lehetőségekkel.  

Nem hiszem, hogy ezen a helyzeten bármiféle háborúval változtatni kellene.  

Ami a médiaháború politikai oldalát érinti, azt én nem tudom megítélni.  

 

B.É. A változások korát éljük. De valahogy hiányzik az a lelkesedés és optimizmus,  

ami 1945-ben megvolt.  

 

M.A. Könnyű volt akkor lelkesedni. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy tízmillió ember 

úgy érezte magát, mint Lázár a feltámadás után. Mindenki örült az életnek. És akkor 

gyönyörű dolgokat ígértek nekünk. Sajnos, az ígéreteket csak megcsillogtatták előttünk. 

Aztán mennyi minden bizonyult hazugságnak, mennyi vezetett félre és milyen piszkok 

voltak benne, ez más kérdés.  

De az akkori lelkesedés a célkitűzéseknek szólt. Ma ilyen szép programot senki sem ad. 

Mert az, hogy felszólítanak bennünket az üzleti életre és a piacgazdaságra, az nem új 

dolog. Mert aki a húszas években volt gyerek, az tudja, milyen a piacgazdaság. Az nem 

annyira lelkesítő. Csak akkor, ha a leggazdagabb országokat nézzük, a régi NSZK-t, az 

Amerikai Egyesült Államokat, Franciaországot, vagy Hollandiát. De mindenkinek az jut 

eszébe, hogy nemcsak gazdag és sikeres országok vannak, hanem elmaradott és szegény 

országok is. Tehát most inkább egy általános várakozás jellemző. Mindenki arra a jelre 

vár, hogy mi a sikeresek közé fogunk tartozni, hiszen ennek is megvan minden 

lehetősége. 

De az igaz, hogy különösebb lelkesedés nem tapasztalható. Az emberek egyénileg is 

azzal vannak elfoglalva, hogy de jó is lenne a sikeresek közé tartozni. De ez nem olyan 

egyszerű. Nem tudom, hogy én hogy kezdenék pályát manapság.  
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Mihály András vezényel 

B.É.  Akkor beszéljünk arról, mit fog csinálni Svédországban, ahova most utazik?  

 

M.A. Svédországban dirigálok. Korábban tanítottam egy nagyszerű iskolában, amit a 

Stockholmi Rádió tart fenn. Aztán tanítottam másfelé is. Utána kezdtem el vezényelni 

kamaraegyütteseket és zenekarokat. Végül kialakult a jelenlegi helyzet, hogy minden 

évben két hónapot töltök Svédországban. Nagyon szeretem a svédeket: kedves emberek, 

jó zenészek és hálásan fogadják, ha komolyan foglalkoznak velük. Ezen kívül nyaranként 

megyek az angliai Darlingtonba, ahol szintén igen jól érzem magam, mert tanítok, 

dirigálok, operával foglalkozom. 

 

 B.É. Fizikailag hogyan bírja ezt a munkatempót....? Van valami titka, vagy speciális 

életmódja? 

 

M.A. Rájöttem arra, hogy csak rosszat tesz az embernek, ha kíméli önmagát.  

A növendékeimnek szoktam is mondani, hogy ha kímélik magukat (ami bizony 

előfordul), attól nem fognak tovább élni, nem lesznek kevésbé fáradtak. A fáradtság 

szerintem normális jelenség, amit az ember kialszik. Különösen a szellemi munkás 

vigyázzon arra, hogy munka közben ne féltse önmagát, hanem az intenzitása, a 

koncentrációja csak arra a dologra irányuljon, amivel foglalkozik.  



185 

Meg fogja látni, hogy a test engedelmeskedik. Mert a szellem uralkodik a testen, 

mindaddig, amíg erre mód van. Mindenféle nyűgöt, amit a test rak rá az emberre, azt én 

utálom, és próbálok megszabadulni tőle. Csak azt érzem természetes állapotnak, ha van 

egy jó kis munka, amire figyelhetek. 

 

 B.É. És a szellemi, lelki megpróbáltatásokat hogyan tudja elviselni?  

 

M.A. Azt is azzal, hogy másra koncentrálok. A zene nagyszerűen gyógyít. Vagy 

mondjuk inkább úgy, hogy beburkolja ezeket a fájdalmakat. A veszteségeket, igazi lelki 

fájdalmakat nem lehet gyógyítani. Amikor még friss, akkor az ember figyelmének 

előterében van. Akkor például egyszerre fontos lesz az, hogy milyen színű legyen egy 

hang valamelyik Schubert-szimfónia melléktémájában.  

Hiszen a fájdalom létezik akkor is, ha belehalok, és létezik akkor is, hogyha zenébe 

burkolom, mint egy kristályba és ott tartom. 

 

B.É. Beszélgetésünk végén elmondatom, hogy találkoztam egy emberrel, aki a fiatal 

zenész kollegák útját atyai szeretettel segíti, az élet nehézségeit derűsen viseli, ma is 

aktív, és a 75 évét bölcsességgel kamatoztatja. Sikerült- e megfejteni titkait? Nem 

hiszem. Ez a mostani csak „titok- nyitogató” beszélgetés volt Mihály András portréjához. 

Születésnapján kívánom, hogy mielőbb találjon rá az operaházi igazgatás közben 

elveszített zeneszerzői múzsájára. 

 

Mihály Andrással 1992. szeptember 1-én beszélgettem. Talán ez volt az utolsó olyan 

interjú, melyben élete fontos eseményeit őszintén számba vette.  

(Egyben Lehel Györgyre is emlékezett) A következő évben 1993. szeptember 19-én 

meghalt.Mihály András temetésén Devich Sándor így búcsúzott tőle: „Emlékszünk rá 

mind, valaha volt tanítványai, kollégái, utódai. Tanítás közben átadta magát a formák, a 

dallamok csodájának, a kifejezés kényszerítő erejének, a hajszák szilajságának, a pihenők 

szelídségének, az éneknek, táncnak, zokogásnak, kacagásnak, vagy éppen az imádságos 

áhítatnak. Tudta, hogy nincs fárasztóbb az unalomnál, a semmit mondásnál, s hogy csak 

tűzből válhat izzó parázs, hamuból soha." 
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Részlet a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

1950.  Bartók Béla halálának 5. évfordulóján az emlékezésben a Rádió méltó módon vett 

rész.  A 6-os stúdióban Mihály András  művészeti vezetésével megkezdődött a 

hanglemezgyártás, és elsőként Bartók Béla  műveit örökítették meg.  

 

1950. nyarán a Károlyi kertben négy hangversenyből álló sorozatot rendeztek a Rádió 

ének- és zenekara közreműködésével, hogy a közönség „láthatóan” is megismerje az 

együtteseket.  

Ekkor hangzott el Mihály András  Védd a békét, ifjúság című új kantátája is. Idézem a 

mű bemutatójáról készült kritika első mondatait: „Új magyar zeneirodalmunk mekkorát 

gazdagodott ezzel az alkotással! „Védd a békét, ifjúság!” – ez a mű címe (a szöveg 

Devecseri Gábor  munkája), tartalma pedig: mindaz, ami most ifjúságunk java részének 

életét, lelkét betölti – harcos, az erő tudatát árasztó derű, a komoly, de fiatalos 

szenvedélyesség, harcra kész forradalmiság.” 

 

Mihály András: Gordonkaverseny (1954) 

Mihály András zeneszerző, pályája során sokszor volt kapcsolatban a Rádióval.  

Mindig figyelemmel kísérte a zenei műsorokat, mint ahogy ezt az 1954. februárban  

a Rádióújságban megjelent interjú részlete is igazolja: „A Rádió műsora legyen 

sokoldalú, nem lehet feladata, hogy csak harsogó kantátákat, vagy csak kuplékat adjon. 

Tehát: további jelentős helyet kérünk a komolyzene számára, ez a kultúra, a fejlődés felé 

vezető út. A hallgatók a szórakozás mellett, vagy éppen szórakozva, gyarapítani akarják 

műveltségüket. Ebben pedig a Rádiónak segíteni kell őket zenei vonalon is.” 

Mihály András kompozíciói is gyakran szerepeltek a műsorban. Az 1953-54-es 

hangversenyévad egyik legsikeresebb zeneműve az ő Gordonkaversenye volt, melynek 

elismeréseként Kossuth-díjjal jutalmazták. Sikerének egyik titka az volt, hogy jól ismerte 

a hangszer adottságait, mivel pályáját maga is gordonkaművészként kezdte.  

„A Gordonkaverseny bemutatója után a közönség és a kritika egyaránt megállapította, 

hogy igényesen szerkesztett, tartalmas, a hangszer lehetőségeit pompásan kihasználó új 

versenyművel gazdagodott a magyar zeneirodalom.” 
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Perényi Miklós gordonkaművész, a mű szólistája 

A Budapesti Kamaraegyüttes 

Mihály András  zeneszerző gordonkaművészként kezdte pályafutását, ismerte a hangszer 

minden lehetőségét és ezt kihasználva komponálta 1953-ban a talán legtöbb sikert elérő  

Gordonkaversenyét.  Mihály András  igen jelentős munkát végzett a Zeneművészeti 

Főiskola kamarazene tanáraként is. 1968-ban tanítványaiból megalapította és 20 éven át 

vezette a Budapesti Kamaraegyüttest, amelyre egy későbbi beszélgetés alkalmával így 

emlékezett: 

„Véletlenül alakult meg az együttes. Növendékeim között éppen volt egy olyan gárda, 

amelyikkel – én úgy ítéltem meg, nagyszerűen elő tudjuk adni Schönberg Pierrot lunaire 

c. darabját. De ez csak egy improvizatív feladat volt.  

Az, hogy végleges, önálló intézménnyé vált az együttes, az azért történt, mert 

Darmstadtból  meghívást kaptunk: azt kérték tőlünk, hogy a nyári fesztiváljukon 

mutassunk be új magyar zenét. Akkor nekiálltunk, és megtanultunk egy kortárs magyar 

művekből összeállított műsort.  

Ez az 1968. szeptember 5-én a modern zene egyik fellegvárában, Darmstadtban 

megtartott hangverseny és az utána következő budapesti bemutatkozás óriási feltűnést 

keltett. Volt olyan zenekritikus, aki így aposztrofálta: „Zenénk további útján mérföldkő 

jellege van!”  

 A sikertörténetről Fábián Imre  zenekritikus így írt: „Mihály András vezetésével új 

magyar művek hazai bemutatóival lépett a közönség elé a Budapesti Kamaraegyüttes a 

Zeneakadémia zsúfolt kistermében. A hangverseny az idei fesztivál legjelentősebb 

művészi-zenei eseménye, a mai magyar zenének pedig nevezetes, ünnepi dátuma. 

Mégpedig több okból. Maga az együttes ritka szerencsés találkozás eredménye, 

muzsikusai a magyar előadó-művészet büszkeségei.  
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Hogy alkalmi találkozásukból valóban együttes született, az Mihály András szervező, és 

főként vezető készségének diadala. Az eredmény: olyan korszerű, technikai, zenei 

értelemben egyformán magas színvonalú, és minden új iránt rendkívül fogékony 

kamaraegyüttes, melyet a világ bármelyik országa megirigyelhetne tőlünk.” 

 

Mihály András 

Mihály András zeneszerző-karmester emlékezete (1993) 

1993. szeptember 19-én 76 éves korában meghalt Mihály András zeneszerző-karmester – 

így szólt a rövid hír: „Mihály András pályája során több embernek való munkát végzett: 

mint zenekari gordonkaművész, kamarazene-tanár, karmester, zenepolitikus, a Rádió 

zenei lektora, az Operaház igazgatója, és mint zeneszerző.” 

 

E sok tevékenység közül – rá emlékezve – a Rádiónkkal való kapcsolatát emelem ki, 

ugyanis 1962-től 1978-ig a Magyar Rádió zenei lektora volt. Egy beszélgetés alkalmával 

így szólt erről a felelősségteljes munkáról:  

„A lektor feladata, hogy engedélyezze az új darabokat. Tehát el kell olvasni minden 

beadott mű kottáját és jelezni, mi az, ami a Rádió műsorába való. Fontos, hogy figyeljünk 

– főleg a pályakezdő, fiatal kollégákra, hogy milyen irányban fejlődnek. Olyan 

komponisták jelentkezésénél lehettem én – egy ilyen segítő, figyelő ember – mint például 

Balassa Sándor, de bizonyos mértékben Durkó Zsolt, Bozay Attila, Sáry László, Jeney 

Zoltán esetében is. Ez nem azt jelentette, hogy mindennel lelkesen egyetértettem, amit 

csináltak.  
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De részben a lektori munka, részben pedig a Budapesti Kamarazenekar vezetése 

következtében elég szoros kapcsolatom alakult ki a fiatalabb zeneszerzőkkel. 

Mindenesetre érdeklődtem munkájuk iránt és igyekeztem segíteni. Nekem nagyon 

izgalmas dolog volt így benne lenni egy fejlődő, sokféle irányba haladó zenei életben, és 

szinte rajtatartani kezemet a pulzusán.” 

 

Az új magyar zene előadója évtizedeken keresztül Lehel György volt a Rádiózenekar 

élén, Mihály András pedig a Budapesti Kamarazenekar vezetőjeként. Arra a kérdésre, 

hogy nem volt-e közöttük bizonyos konkurencia, vagy átfedés – Mihály így felelt: 

„Tevékenységünk egyáltalán nem ütközött, hiszen Lehel György mindig zenekarokat 

vezényelt, én pedig inkább kamaraegyüttesekkel foglalkoztam, tehát szinte kiegészítettük 

egymást. Különben is baráti volt közöttünk a kapcsolat. Ő mutatta be III. szimfóniámat – 

kiválóan. És amikor arról volt szó, hogy a Gordonkaversenyemet hanglemezre rögzítik, 

mindjárt Lehel György karmesterre gondoltam.” 

Mihály Andrást 75. születésnapján – 1992. november 7-én – köszöntötték pályatársai, 

tanítványai. A következő születésnapot már nem érte meg.   

 

 

MIHÁLY ANDRÁS MŰVEINEK RÁDIÓS FELVÉTELEI  

 

1952  II. szimfónia  

1954  Tedd le bojtár a subádat (Petőfi Sándor)  

1955  Gordonkaverseny + Védd a békét ifjúság – kantáta (Raics István) 

 Három miniatűr (Benjámin László: Hajnali karének c. verséből)  

1956  Fantázia fúvósötösre és vonószenekarra + Versenymű hegedűre, obligát zongora és 

 zenekar kísérettel + A hazatérő katona – kantáta énekhangra és zongorára  

1957  Zongoraverseny + Álom és való (Vörösmarty Mihály) 

 A vörös szekér – négy kórusmű Ady Endre verseire  

1958  Hej, ha galamb lennék   
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1959  Három darab régi stílusban + Védd a békét (Devecseri Gábor) 

 Emlék és intelem (Gál Zsuzsa) + Rendületlenül (Arany János)  

1960  Nyitány egy nem létező operetthez + Kamarazene – ciklus (James Joyce) 

 Védd a békét ifjúság – kantáta (Raics István) (2. felvétel)  

1961  II. vonósnégyes + 1871 – kantáta (Raics István)  

1962  Apokrif dalok + Dalok József Attila verseire  

1963  III. szimfónia + Mouvement (Tétel) + Szvit  

1965  Gordonkaverseny (2. felvétel)  

1966  Fantázia fúvósötösre és vonószenekarra (2. felvétel) 

 Jó tanulás, jó munka (Raics István)  

1967  Az áhítat zsoltárai – dalciklus (Radnóti Miklós)  

1968  Három tétel kamaraegyüttesre  

1971  Monódia  

1972  Fantázia fúvósötösre és vonószenekkarra (3. felvétel) + Nyitány egy nem létező 

 operetthez (2. felvétel) + Egy barátom, az ifjúság (Petőfi Sándor)  

1973  Kis toronyzene  

1974  Három miniatűr (Benjámin László: Hajnali karének c. verséből) (2. felv.)  

1975  Rendületlenül (Arany János) (2. felvétel)  

1976  Kamarazene tizenöt előadóra + III. vonósnégyes + Zene mélyhegedűre  

1982  Apkrifek  

1985  Álom és valló (Vörösmarty Mihály) (2. felvétel) + A szeretők (Vörösmarty 

 Mihály) 
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EMLÉKEZZÜNK SÁRAI TIBOR ZENESZERZŐRE 

(Budapest, 1919. május 10. – Budapest, 1995. május 11.) 

 

 

Sárai Tibor 

 

A Liszt Ferenc Zeneakadémián 1938 és 1942 között hegedű szakon végezte 

tanulmányait, és ezzel párhuzamosan – magánúton – Kadosa Pálnál zeneszerzést is 

tanult. 

Komoly közéleti feladatokat látott el az 1945 utáni magyar zenei életben. 1948-ban – egy 

évre – a Magyar Zeneművészek Szabad Szakszervezetének megbízott főtitkára lett.  

1949-ben kinevezték a Magyar Rádió zenei főosztályának osztályvezető-helyettesévé, 

majd 1950-től 1953-ig az osztály vezetője. 1949 és 1950 között a Népművelési 

Minisztérium zenei osztályvezetője volt. 1953-tól 1959-ig a budapesti 

Konzervatóriumban tanított, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára lett 

(1959-1980). 

Zeneszerzőként is széles körű tevékenységet fejtett ki, az opera kivételével szinte 

valamennyi műfajban alkotott: komponált egy oratóriumot, három kantátát, két 

szimfóniát, nyolc egyéb zenekari darabot, három vonósnégyest és más kamarazenei 

műveket, a cappella kórusműveket, dalokat, szólódarabokat hegedűre, zongorára, 

brácsára, fuvolára stb. Egy könyvet írt: A cseh zene története című munkája 1959-ben 

jelent meg. Műveiből több rádió- és lemezfelvétel készült. 

Elismerései: Erkel Ferenc-díj (1959), Kossuth-díj (1975), Érdemes művész (1988) 

 

1995-ben, egy nappal a 76. születésnapja után hunyt el. A Farkasréti temetőben nyugszik. 
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„Azok az ötvenes évek …” 

Beszélgetés Sárai Tibor zeneszerzővel (1989. október 25.) 

 

B.É. Sárai Tibor egyike a keveseknek, akiket még meg lehet kérdezni arról, hogy hogyan 

is voltak azok az ötvenes évek a Magyar Rádióban. Arra kértem, hogy beszélgessünk 

erről. 

Miközben lakása felé igyekeztem, eszembe jutott egy régi emlékem. 1961-ben 

zeneakadémiai szolfézs és összhangzattani vizsgámon ő volt a vizsgabizottság elnöke. 

Emberi „aurája” olyan jóindulatot sugárzott felém, amitől vizsgadrukkom eltűnt. 

Mindegyik hangzatot - amit leütöttek zongorára - biztosan meghallottam, leénekeltem.  

A jeles mellé elnöki dicséretet is kaptam. Visszamenőleg én a tanár úrnak adnék 

hasonlót. Hiszen ahhoz is talentum kell, hogy a tanár a maximumot tudja kihozni a 

tanítványból. De ez csak egy jellemző kis példa.  

A nagy eseményeket a történelem produkálta, ahol helytállásból, az emberséges, etikus 

magatartásból sokszor jelesre vizsgázott Sárai Tibor.  

 

Ezek közül most az ötvenes éveket emelném ki, hiszen Ön akkoriban a Rádióban 

dolgozott, mégpedig vezetői beosztásban. Hogyan került sor erre? Jelentkezett, vagy 

valaki hívta?  

 

S.T. Nem. Abban az időben az ilyen dolgok párthatározat alapján történtek. Tehát 

párthatározat alapján kerültem a Rádióba. Először 1949 májusától szeptemberig voltam 

ott. Majd Szirmai István, a Rádió akkori elnöke közölte velem az újabb párthatározatot, 

mely szerint a Népművelési Minisztériumban kapok feladatot. Aztán Révai József adta 

tudtomra a következő utasítást, hogy újra visszamegyek a Rádióba. Ez alkalommal 1950-

ben a Műsorigazgatóságon, majd fegyelmi büntetés miatt egy fokkal alacsonyabb 

beosztásban, a zenei osztály vezetőjeként dolgoztam 1951 és 1953 között. Ezek az 

intézkedések tehát nem állami vonalon történtek, hanem a Pártközpont megfelelő 

osztályain.  
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1948-ban a Szovjet Kommunista Párt hozott egy határozatot a zenéről. Ennek 

előkészítője és előadója Zsdanov volt. Azért ezt a zsdanovi határozatnak nevezték akkor 

is, most is. De ez egy hivatalos határozat volt.  

 

B.É. Mi volt ennek a párthatározatnak a lényege? 

 

S.T. Vezető szovjet muzsikusokat, tehát a világon mindenütt ismert zeneszerzőket, mint 

például Sosztakovicsot, Hacsaturjánt, Prokofjevet és másokat keményen bírálta ez a 

határozat, azzal hogy a polgári formalizmus útján haladnak, hiszen a zenekarból 

sikolyok, zörejek szólnak, nem harmóniák, nem dallamok. Ez pedig a népnek nem kell.  

 

B.É. Értett-e a zenéhez Zsdanov?  

 

S.T. Arról hallottunk, hogy Zsdanov, amikor az SZKP Politikai Bizottságától megkapta a 

feladatot, akkor elkezdett tanulni összhangzattant, formatant, stb. Tehát foglakozott a 

zenével, csak- hát igen gyatra eredményre jutott.  

 

B.É. A határozat negatív hatása mégsem maradt meg a Szovjetunió határain belül.  

 

S.T. Bizony nem. Sőt, ennek a határozatnak óriási hullámai voltak az egész világon. Így 

hazánkban is. A Magyar-Szovjet Művelődési Társaságban volt egy nagy ülés, ahol sokan 

elmondták a véleményüket. Többek között Kodály Zoltán is felszólalt, azzal támogatva a 

határozatot, hogy ő immár 30 éve harcol azért, hogy a zeneszerzés a népi gyökerekből 

táplálkozzék.  

 

B.É. Milyen következményei voltak a Rádióban?  

 

S.T. Bizonyos szovjet delegátusok jöttek hozzánk. Többek között egy Csulaki nevű 

zeneszerző, a tömegdalairól annak idején híres Novikov, és Zaharov, a Pjatnyickij 

együttes zenei vezetője.  
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A Rádióban ebben az időben már a nagy lakklemezen kívül kezdték használni a 

magnetofont is, amivel például magyar műveket rögzítettek. Ezeket a Zeneművész 

Szövetség tagjai a szovjet kollegákkal együtt meghallgatták. Bizony a „vendégek” a 

magyar zeneszerzők legjobb műveit élesen bírálták. Ott ültem én is a 6-os stúdióban, 

amikor Veress Sándor Hegedűversenyét is formalistának bélyegezték.  

 

B.É. Ön aktívan benne élt a „Savergyán ügy” folyamatában. Hogyan is történt?  

 

S.T. A zsdanovi határozat a viták középpontjában volt ezekben az években, persze 

értelmiségi, főleg zenész körökben. Ilyen szituációba kell elhelyezni a Savergyán ügyet.  

 

B.É. Tudták-e, hogy ki volt ez a Savergyán?  

 

S.T. Savergyán egy kis könyvben magyarázta és indokolta a zsdanovi határozatot. De se 

előtte, se utána senki nem hallott róla. Tehát ahogy említettem, az egész ügy a levegőben 

volt. Ezért nem lehet rossz néven venni, hogy Szirmai István, a Rádió elnöke egy, a 

Rádió vezetőiből álló Műsorülésen felvetette, hogy ezzel az anyaggal a Rádió műsorában 

is foglalkozni kell. Mi akkor harcoltunk ellene, azzal, hogy nem oda való. De ilyen 

esetekben mindig elhangzott egy bizonyos mondat. „Manyika írja!”. Manyika volt a 

titkárnő, aki a Műsorülések jegyzőkönyveit készítette”Manyika írja: Határozat. 

Kötelezzük a zenei osztályt, hogy a Savergyán könyvet folytatásokban a műsorban 

leadja.” Mit volt mit tenni? A parancs az parancs. A sorozat elkezdődött. 

Abban az időben én Műsorigazgatósági tagként a fontosabb zenei műsorok szuperlektora 

voltam. Lehel György a komolyzenei osztály vezetője, Devecseriné Huszár Klára pedig 

ennek a műsornak szerkesztője. Tehát három fórumon ment keresztül az anyag, mire 

adásba került. Egy hiba mégiscsak becsúszott. Mert én kihúztam egy olyan mondatot, 

ami Sosztakovicsra nézve nagyon sértő volt. De a javított példány valahogy elkallódott, 

nem lett továbbvezetve, és az adásban elhangzott ez a mondat is. Ennyi hiba valóban 

történt. De a lényeg az volt, hogy főnökségi határozatnak tettünk eleget, amikor ezt a 

sorozatot leadtuk. Mindaddig, amíg jött egy felháborodott hangú levél, amely 

hihetetlennek tartotta, hogy ilyen műsor a Magyar Rádióban hangzik el.  
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A levélíró azt hitte, hogy a Szabad Európa Rádió szól, amikor ilyen módon bírálják a 

legjobb szovjet szerzőket. Micsoda dolog ez? 

Ekkor aztán kitört a botrány és megkezdődött a fegyelmi vizsgálat. Az ember örült, hogy 

az ilyen dolgot megúszta valahogyan. Engem és Lehel Gyurit egy fokozattal lejjebb 

tettek a ranglistán. Egyesítették a három zenei osztályt, (a komolyzenei, a könnyűzenei és 

a műsor-lebonyolítási osztályt, ez utóbbihoz tartozott a hangszalag és lemeztár). Az így 

kialakult Zenei Főosztálynak lettem a vezetője, Lehel György pedig a komolyzenei rész 

főszerkesztője. Huszár Klárit sajnos, azonnal kirúgták a Rádióból.  

 

Szirmai István (1906-1969), a Rádió elnöke (1949-1953 között) 

 

B.É. Mi volt erről Szirmai véleménye? Nem hivatkoztak az előírt határozatra?  

 

S.T. Nem! 1951-ben ilyet nem lehetett csinálni. Akkor már olyan helyzet volt a 

Rádióban, hogy folyton körülnéztünk, ki van még ott. Annyira vitték az embereket. 

Egyszer például az NDK Rádió igazgatója volt nálunk vendégségben. Az ő tiszteletére a 

Gellértben vacsoráztunk. Én Újhelyi Szilárd mellett ültem, aki a Műsorigazgatóság 

vezetője volt. Egyszer csak a pincér odajött. Hallottam, amikor azt súgta, hogy Újhelyi 

elvtárs telefonon keresik. Kiment és többet nem láttuk. 

 

B.É. Nehéz dolga lehetett, a zenei főosztály vezetőjeként is.  

 

S.T. 1951 és 53 között a Rádióban osztályvezetőnek lenni rettenetes dolog volt.  
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Mindenre figyelni kellett. Például arra, hogy milyen prózai műsor után következik a 

zene. Hiszen mindennek politikai jelentősége lehetett. Emlékszem, hogy rendkívüli nagy 

propagandát csináltak a tarlóhántás ügyében. Mintha a parasztok nem tudták volna, hogy 

meg kell csinálni. De a nagy kampány jellegű előadás után, a következő népzenei műsor 

első száma ez volt:  „Ne menj rózsám a tarlóra ...” Öt perc múlva Rákosi telefonált. 

Május 1-jén pedig hajnalban ott kellett lennünk az adón. Szirmainak is, nekem is. Még az 

időjárás-jelentést is meg kellett változtatni. Mert május 1-jén nem lehetett felhősödés. 

Még ha ömlött az eső, akkor is azt kellett mondani, hogy ragyogó napsütés van. Nekem 

pedig a megfelelő zenei szólamokat kellett felvenni a korongra, hogy az optimista, vidám 

hangulat biztosítva legyen. A Rádió műsorában művészi szempontok alig jöhettek 

számításba. Nagyon kellett őrködni azon, hogy mégiscsak hangozzanak el olyan művek 

is, amelyek a zeneművészetet reprezentálták.  

 

B.É. Arról hallottam, hogy az Ön eltávolítása nagyon gyorsan zajlott le. De mi volt az 

oka?  

 

S.T. Ez 1953 februárjában történt, amikor egy egész csoportot eltávolítottak. Ezt 

megelőzően, néhány héttel korábban a Rádió különböző vezetőit hívatták Szirmai 

Istvánnak , a Rádió elnökének szobájába. Rákosi öccse, Bíró Zoltán várt bennünket, és 

közölte, hogy gazdasági természetű szabálytalanságok történtek Szirmai Istvánnál, ezért 

most elviszik. Ezt vegyük tudomásul.(És pang...) Elvitték. Ezután volt egy műsorülés, 

amelyet szintén Bíró Zoltán vezetett. Kérdezte, hogy ki a zenei osztály vezetője. 

Jelentkeztem. „Maga meg van őrülve, hogy a magyar népnek Beethoven-szimfóniákat 

ad?” Erre kértem egy kihallgatást, hogy ne itt a nyilvánosság előtt beszéljünk erről. Ezt 

meg is kaptam tőle, ahol ismét kifejtette, hogy ez abszurdum. Beethoventől csak egyet 

lehet adni, a Skót bordalt. Hogy miért, azt nem tudom. Szerintem ez volt az egyetlen, 

amit ő ismert. Én akkor azt mondtam, hogy „Bíró elvtárs, ne vegye rossz néven, ezt nem 

hajtom végre.” Aztán, már várható volt a kirúgásom. 

Engem, és dr. Enyedi Györgyöt, a zenei osztály kiváló munkatársát együtt hívattak. 

Különösebb indoklás nélkül közölték, hogy hagyjuk el az épületet. Enyedi dr. még félig 

viccesen mondta, hogy neki van egy ebédjegye, azt még hadd egye meg.  
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Szigorúan válaszoltak, hogy nem is ebédelhet meg, hanem fél órán belül hagyjuk el a 

Rádiót. Később tudtam meg a nagy sietség okát: már összehívták az úgynevezett 

röpgyűléseket, amelyeken bejelentették, hogy eltávolították a nép ellenségeit. Ezek mi 

voltunk.  

 

B.É. Szelényi Anna, a zenei osztály titkárnője úgy mesélte, hogy Ön bement a szobájába,  

vette a kabátját, és azzal búcsúzott, hogy „Na én ide többet nem jövök”.  

 

S.T. A kínos az volt, hogy fogadónap lévén, többen vártak rám. Éppen Polgár Tibor 

következett, aki bejött hozzám. Kénytelen voltam neki azt mondani, hogy „Tibikém, ne 

haragudj, de most el kell mennem, de úgy, hogy nem jövök többé vissza”.  

 

B.É. A távozása után mi történhetett a zenei osztályon?  

 

S.T. Én bizony nem nagyon figyeltem már erre. Nyolc hónapig voltam állás nélkül.  

Az volt a fő gondom, hogy valahogy kenyeret tudjak szerezni a családom számára. 

 

B.É. Mit tudott kezdeni? Tanítani?  

 

S.T. Az csak később volt. De addig is meg kellett élni valamiből. Például a Népművelési 

Intézet vidékre küldött zsűrizni, vagy meghallgatni valamilyen zenei műsort. A 31 

forintos napidíj volt a keresetem, ami akkor még ért valamit. Ezt persze nem költöttem el, 

mert a feleségem készített egy kis ennivalót. Így a pénzt haza tudtam vinni. Néha a Zenei 

Alap is adott valami támogatást. Ez így ment egészen szeptemberig, amikor Kodály 

Zoltán javaslatára Sándor Frigyes, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola igazgatója 

felvett szolfézs tanárnak.  

 

B.É. Hogyan tudta mindezt idegileg, egészségileg elviselni?  

 

S.T. Nagyon nehezen. Amíg a Rádióban dolgoztam, minden reggel elköszöntem a 

feleségemtől, mert nem volt biztos, hogy hazajövök-e.  



198 

De ha az egész életen át tartani kell a feszültségeket, akkor idős korra gyorsabban romlik 

az ember egészsége. Túl vagyok már az infarktuson is. Sok mindent átéltem az 

életemben, a deportálástól kezdve a fronton való aknaszedésig. De a rémálmaim nem 

erről szólnak, hanem arról, hogy a Rádióban vagyok 1951-ben.  

 

Otto Klemperer (1885-1973) 

 

B.É. Említette dr. Enyedi György nevét. Ma már kevesen tudják, hogy ki volt ő.  

 

S.T. Nagy tekintélyű, kiváló muzsikus volt. A Lipcsei Egyetemen szerzett zenei 

doktorátust. Amikor Otto Klemperer Budapesten vezényelt, ragaszkodott ahhoz, hogy 

Enyedi dr. jelen legyen a próbáin. Időnként hátra fordult, s jellegzetes hangon 

kérdezte:”Herr Enyedi, alles in Ordnung?” Rendben van ez? Mert Enyedi még az óriási 

zenekari apparátusban is meghallotta, hogy pl. a 3. oboa egy kicsit sok. 

Enyedi György hosszú ideig dolgozott a Rádióban. 1948-ban még osztályvezető is volt, 

később pedig olyanfajta munkát végzett, mint ma a zenei lektorok. Esztétikai fogantatású 

ember lévén, ez volt az ő igazi területe. Az élvonalbeli zeneszerzők szívesen fordultak 

hozzá. Segített is mindenkinek a hibák korrigálásában - amíg hagyták.  

 

B.É. Ha muzsikus társaságban az etikus magatartásról esik szó, szinte legendaként 

emlegetik Lajtha László, Kókai Rezső és Sárai Tibor nevét. Mert amíg Önök a Rádióban 

vezetőként dolgoztak, addig a zeneműveik nem hangozhattak el a műsorban. Ez talán egy 

kicsit túlzás is lehetett, hiszen így a közéleti ember ellene volt zeneszerzői mivoltának.  
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S.T. Az biztos. De esetleg nem kellett volna vállalni a közéleti szereplést. Visszatetsző 

dolognak tartom, hogy amikor valaki vezetői pozícióba kerül, akkor zeneszerzőként is 

ismertebbé válik. Azáltal, hogy művei többször hangzanak el, mint ahogy azok értéke 

indokolná. Másrészt a beosztott szerkesztők számára sem szabadna olyan szituációt 

teremteni, hogy a darabok gyakoribb műsorra tűzésével udvarolhassanak a főnöknek, 

bizonyos előnyökhöz jutás reményében.  

 

B.É. Mégis, mikor vezetett vissza a zeneszerző Sárai Tibor útja a Rádióhoz?  

 

S.T. Sztálin halála után már bizonyos enyhülés következett a politikai életben.  

Így 1954-ben például a János vitéz jeleneteket és néhány zenekari kíséretes 

gyermekkórust is felvettek.  

De tulajdonképpen csak 1956 után kezdődött az igazi együttműködés ezen a téren.  

 

B.É. Mint zeneszerző elégedett-e a Rádió működésével?  

 

S.T. A Rádió az egyetlen fórum, amelyik a kortárs magyar zenével törődik. Amit a többi 

zenei intézmény csinál hangversenyrendezés ügyében, az csak a statisztikájukat javítja.  

A kortárs zenét gettószerűen elkülönítik a zenetörténet folyamatától. És ezzel a 

módszerrel szinte elidegenítik a közönséget a saját kora zenéjétől. Helyesebb lenne a 

többi zeneművel együttesen megszólaltatni. Általában olyan zenei közegben élünk, ahol 

kegyes szívességnek számít a műveinket bemutatni. 

 

Lehel György (1926-1989) 
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Valóban, Lehel György pályájának művészi célkitűzése volt, hogy kortársai muzsikáját 

megszólaltassa. Sőt, ha tehette, akkor hazai koncerteken és külföldi turnékon is műsoron 

tartotta. Most, hogy beszélünk róla, eszembe jutott az ő első hangversenye.  

A Puskin u. 4. szám alatt, a Közlekedési Dolgozók Szakszervezetének zenekarát 

dirigálta. 1946-ben - húszévesen - mielőtt még a Rádióba került volna. Én és a többi 

barátja mind ott ültünk és drukkoltunk neki, hogy sikerüljön. Azért teszek erről említést, 

mert ott már magyar művet is vezényelt. Kadosa Pál József Attila kantátájából két tételt. 

Most visszatekintve úgy érzem, egy életre-szóló hitvallást szimbolizált, hogy így indult a 

pályája.  

 

B.É. Barátságuk egy életre szólt.  

 

S.T. Barátságunk különösen akkor mélyült el, amikor már mind a ketten a Rádióban 

dolgoztunk. S együtt kellett az előbb említett viharokat kiállnunk és közösen 

elhárítanunk, már amennyire tudtuk! De egymás megbecsülése megmaradt mindvégig. 

Nem fogom elfelejteni azt a szombat estét - 1989.szeptember 23-át - amikor utoljára 

beszéltünk telefonon. Hallhatóan nehezére esett a légzés. Tisztában volt a helyzetével. 

Elköszönt. Minden érzelgősség nélkül. Amikor az ezt követő kedden reggel Judit húga 

jelentkezett az elmúlt éjszaka végzetes hírével, akkor értettem csak meg, hogy a 

telefonon keresztül nem elköszönt, hanem elbúcsúzott. Végleg. 

Lehel Györgynek nemcsak műveim hiteles tolmácsolását köszönhetem, hanem azt is, 

hogy jelenlétével, szeretetével enyhítette számomra a nehéz idők megpróbáltatásait. 

 

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

Sárai Tibor: Tavaszi concerto (1960) 

1960. április 1-jén az ünnepi hét egyik eseményeként hangzott el Sárai Tibor 1945 

tavaszának emlékére komponált Tavaszi concertója. A zeneszerző a következőket 

nyilatkozta művéről: „A Tavaszi concerto 1955-ben készült Magyarország 

felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából. A négytételes mű a természet 

újjáéledésével kapcsolatos akkori érzelmeinket kívánja ábrázolni.  
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De miként a tavasz érkezése sem rügyfakadásból, lágy szellőből és napsütésből áll 

csupán, hanem bizony a halódó tél utolsó erejét kiadó orkánból, jeges árvizek dermesztő 

leheletéből is, 1945 tavaszának első napjaiban a felszabadulás mámorító érzése mellé 

odaszegődött a gyász, a kétségbeesés érzése is, látva lerombolt házainkat, hidainkat, 

örökre megfosztva meggyilkolt szeretteinktől. Akkori érzésvilágunk eme 

ellentétességének kifejezését szolgálja a három szólóhangszer és a zenekar 

szembeállítása.” 

Sárai Tibor Tavaszi concertójának előadója: Szebenyi János fuvola-, Mauthner Anna 

mélyhegedű- és Dénes Vera gordonkaművész, valamint a Magyar Állami 

Hangversenyzenekar volt. Vezényelt Sándor Frigyes, akinek a mű ajánlása szól.  

 

Sárai Tibor: II. szimfónia (1975) 

1975. június 24-én hangzott el első alkalommal a Rádió műsorában Sárai Tibor  

II. szimfóniája, a Rádiózenekar előadásában, Lehel György vezényletével. A Zenei 

Főosztály felkérésére készített alkotást a Zeneakadémián mutatták be nagy sikerrel, 

középiskolások számára tartott hangversenyen.   

Kárpáti János zenekritikájából idézek: „Sárai Tibor, az 1967-ben befejezett Hódolat 

Mikisz Theodorakisz előtt címet viselő I. szimfóniája még számos műfaji problémát 

hordozott magában. A most bemutatott II. szimfónia ehhez képest érettebb, letisztultabb. 

A szólamok bonyolult szövedékéből idézetszerűen zárt melódia emelkedik ki: régi 

magyar dallam, melyet a 17. századból származó Vietórisz-kéziratból ismerünk  

Térj meg bujdosásidból szöveggel.   

Nagy zeneszerzői „trouvaille”, ötlet, ahogyan Sárainak sikerült megtalálnia az emberi 

hang beléptetését: a zenei felépítés csúcspontjáról, a hangszerek szövetéből, a magas 

regiszterből szinte észrevétlenül ereszkedik alá a vokális szólam és csak azután hangzik 

fel a természetes egyszerűségű, összefoglaló és lezáró funkciójú melódia. A szoprán 

szólót Szőkefalvi-Nagy Katalin énekelte, igazi kultúrával és mélyen megértve a szerző 

elképzeléseit.” 
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Sárai Tibor 

Emlékezés Sárai Tibor zeneszerzőre (1995) 

1995. május 10-én családtagjai és barátai még köszönthették 76. születésnapján Sárai 

Tibor zeneszerzőt, ám a következő nap hajnalán örökre elaludt.  

Sárai Tibor a komponálást és a Zeneakadémián végzett tanári hivatását szerette 

legjobban. Pedig ezek mellett felsorolhatatlanul sok funkcióban volt a magyar 

zenekultúra kitartó és fáradhatatlan munkása. Szenvedélyes közéleti emberként 

mindegyik beosztásában muzsikus társainak érdekeit védte, támogatta – ha tehette.  

Egy 1989-es beszélgetésben felidézte a Rádióhoz fűződő „gyötrelmes” 50-es évekbeli 

emlékeit is: „Vezető beosztás abban az időben párthatározat alapján történt, én is így 

kerültem a Rádióba. Először 1949 májusától szeptemberéig voltam ott, majd Szirmai 

István, a Rádió akkori elnöke közölte velem az újabb párthatározatot, mely szerint a 

Népművelési Minisztériumban kapok feladatot. Aztán Révai József adta tudtomra a 

következő utasítást, hogy újra visszamegyek a Rádióba.  

Ez alkalommal 1950-ben a Műsorigazgatóságon, majd fegyelmi büntetés miatt egy 

fokkal alacsonyabb beosztásban, a Zenei osztály vezetőjeként dolgoztam 1951 és 1953 

között. Akkoriban az osztályvezetőnek mindenre kínosan figyelni kellett. A műsorban 

művészi szempontok alig jöhettek számításba. Nagyon kellett őrködni azon, hogy 

mégiscsak hangozzanak el olyan művek is, amelyek a zeneművészetet reprezentálják. 

1953-ban egy egész csoportot – mint mondták „a nép ellenségeit” távolították el a 

Rádióból, köztük engem is.  
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Különösebb indokolás nélkül közölték, hogy félórán belül hagyjuk el az épületet. 

Egészségileg, idegileg nagyon nehéz volt ezt elviselni. De ha az egész életen át tartani 

kell a feszültségeket, akkor idős korra gyorsabban romlik az ember egészsége.  

Sok mindent átéltem az életemben, a deportálástól kezdve a fronton való aknaszedésig. 

De a rémálmaim nem erről szólnak, hanem arról, hogy a Rádióban vagyok 1951-ben.” 

 

Sárai Tibor művei közül a vonószenekarra írt Szerenádját 1947-ben Ferencsik János, 

Tavaszi concertóját 1955-ben Sándor Frigyes, a 60-as évektől keletkezett alkotásai javát 

Lehel György mutatta be, mint például a János vitéz című táncjátékának hat jelenetét, 

valamint az emberi és művészi meggyőződést sugárzó alkotásokat: a Változatok a béke 

témájára és a Krisztus, vagy Barrabás című nagyszabású oratóriumait.   

 

 

 

SÁRAI TIBOR MŰVEINEK RÁDIÓS FELVÉTELEI 

 

1954  Budapesti rapszódia + Hívogató (Asztalos Sándor) + Szerenád vonószenekarra  

1955  Csalogató (Szüdi György) (kb.) + Elment a nyár (Szüdi György) (kb.)  

1958  Jelenetek a János vitéz című táncjátékból (kb.)  

1959  A büszke nemzedék (Hárs László) + Falraírók (Szüdi György) +  Fantázia 

 gyermekkarra és kamarazenekarra (Szüdi György) + Ilonka (Kónya Lajos)  

  Pastorale (Kónya Lajos) + A születésnél (Kónya Lajos) + Tavaszi concerto  

1960  I. vonósnégyes  

1961  Jelenetek a János vitéz c. táncjátékból (2. felvétel)  

1962  A falu vár (Kótzián Katalin)  

1963  Falraírók (Szüdi György) (2. felvétel) + Fuvolanégyes (Quartetto per flauto, 

 violino, viola e violin-cello) + Jelenetek a János vitéz c. táncjátékból (3. felvétel)  

1965  Tavaszi concerto (2. felvétel)  

1966  Változatok a béke témájára – oratórium (László Zsigmond)  
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1968  I. szimfónia (Mikisz Theodorakisznak ajánlva) + Tanulmány  

1969  Októberi magyar hangok 1917.  

1970  De profundis – szólókantáta József Attila verseire 

 Diagnozis 69. tenorra és zenekarra – Váci Mihály versére  

1972  Jövőt faggató ének (Váci Mihály) + II. vonósnégyes  

1974  Zene 45 húrra  

1975  Sírfelirat Szabó Ferenc emlékére + II. szimfónia  

1976  Távolságok (discantes)  

1978  Krisztus vagy Barrabás + Születésnapi zene  

1979  Noktürn  

1980  Diagnózis’79 – négy kórus Váci Mihály verseire 

 Sóhajok és fintorok – dalok énekhangra és zongorára (Radnóti Miklós)  

1981  Jelenet  

1982  Tavaszi concerto (3. felvétel)  

1983  Dráma fúvósokra  

1984  III. vonósnégyes 
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SOPRONI JÓZSEF ZENESZERZŐ 

(Sopron, 1930. október 4. –)  

 

Soproni József 

 

1949-ben felvették a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol Viski 

Jánosnál tanult zeneszerzést. Diplomáját 1956-ban szerezte meg.  

1957-től 1972-ig a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában zeneelméletet, majd 

zeneszerzés tanított. Közben, 1962-től a Zeneakadémián is oktatott, 1968-tól docensként, 

majd 1974-től egyetemi tanárként. 1984-ben rektor helyettes, majd 1988-tól két cikluson 

át, 1994-ig az egyetem rektora. Az ő idején jött létre a csembaló tanszak, kezdődött a jazz 

oktatása, és a vidéki tanárképzőkben négy évre emelték a képzési időt.  

Zeneszerzői ars poeticáját így fogalmazta meg:  „ Csak annak a műnek van 

létjogosultsága, amelyben teljes hitelességgel megjelenik az alkotó. […] Én csak annyit 

tehetek, hogy személyiségemet teljes mértékben átengedem a komponálásnak. Műveim 

csak belső szükségszerűségből születnek, akkor is, ha esetleg megrendelésre dolgozom. „ 

 

Elismerései: Erkel Ferenc-díj (1974), Érdemes művész (1981) 

Bartók–Pásztory-díj (1987, 2002), Kiváló művész (1990), Kossuth-díj (1999) 
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„ A zene emberi léptéke...” 

Beszélgetés Soproni József zeneszerzővel (1990. II. 13.) 

 

B.É. Soproni Józsefet művei és életútja alapján rendre, széphangzásra törekvő, tehát 

kiegyensúlyozott zeneszerzőnek tartom. A Rádióról és Lehel Györgyről akartam 

kérdezni. Néhány percnyi beszélgetés után meglepetésként tárult ki előttem szellemi 

világa: olimposzi csúcsokat és a leggonoszabb század szenvedésbugyrait érintve.  

Az első Rádiós felvétele 1956. február 27-én volt.  

 

S.J. Még főiskolás koromban írtam a vonószenekari Concertómat. A Rádióbeli 

bemutatót Kulka János vezényelte, aki most az NSZK-ban működik. Nagy izgalommal 

mentem a stúdióba, hiszen a hangzás alapján kellett a szólamok hibáit kijavítani. Végül is 

a karmester talpraesett dirigálása és értelmezése átsegített a nehézségen.  

 

B.É. Az első felvételtől kezdve a „Kommentárok egy Händel- témához” 1988-as 

felvételéig  46 művét számoltam össze a Rádió gyűjteményében. Néhányat több 

alkalommal is rögzítették. Melyikre emlékszik ezek közül szívesen?  

 

S.J. Valóban nagyon sok művem került az évtizedek folyamán a Rádióban felvételre. 

Nagyobbrészt tartósított, úgynevezett Z- felvételek. Jól emlékszem az 1968-ban írt  

I. gordonkaversenyre, mert ez volt az első közös munkánk Lehel György karmesterrel. 

Zárkózott egyéniségnek tűnt, s mivel én magam is ilyen típusú ember vagyok, féltem, 

hogy nehezen értjük meg egymást.. De hamarosan kiderült, hogy kevés szóval is előbbre 

jutottunk a mű értelmezésében. Lelkiismeretes, pontos muzsikus volt, a partitúrát jól 

ismerte. Feltűnt, hogy bevonalazta az ütemeket, így jól látható módon jelent meg előtte a 

pulpituson a kézirat. Mind a három szimfóniám elhangzott a Rádióban. Az I. szimfónia 

első változatát vezényelte Lehel György. Az átdolgozott változatot pedig Medvecky 

Ádám mutatta be 1981-ben. 
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Lehel György (1926-1989) 

Később aztán az Eklypsis című művem került Lehel György kezébe. Mind a 

koncertbemutatón, mind a rádiófelvételen jeleskedett. A szünetekben gyakran 

beszélgettünk, és rövid, de nagyon lényeges dolgokat állapítottunk meg a művel és a 

felvétellel kapcsolatban. Igen találó megjegyzései voltak. 

Megemlíteném még a III. szimfónia bemutatóját is. Az első fele csak zenekari anyag, a 

második pedig az első rész zenei anyagának egyfajta átváltozása, Nagy László Ki viszi át 

a szerelmet című verse alapján. Itt a két szólista Tokody Ilona és Németh Gábor mellett a 

Rádióénekkar is társult a zenekarhoz. A meglehetősen terjedelmes, csaknem 38 perc 

hosszú művet Medveczky Ádám vezényelte. A Rádiókórus remekelt benne, és a 

Rádiózenekar is rendkívüli módon segítette az előadást. Olyan értéssel interpretálták, úgy 

játszottak, mintha egy ismert kompozícióval álltak volna szemben. Ilyen értelemben a 

Rádiózenekarral könnyű volt együtt dolgozni. Kiemelkedőek a mai művek előadásában 

Kiváló olvasási készséggel rendelkeznek. Ezen túl, rögtön megérzik, ha a műben van 

valami, ami a szokástól eltérő.  

 

Medveczky Ádám 



208 

B.É. Ha a művet megrendelésre komponálja, akkor figyelembe veszi-e az előadók 

képességeit? 

 

S.J. Nemigen gondolok erre, hiszen az előadók szívesen vállalkoznak mindenféle 

nehézség legyőzésére. Én mindig a műben gondolkodom. Tehát ha egy ötlet megfogan 

bennem, akkor azt elmondom a Rádió illetékeseinek és vagy megrendelik a művet, vagy 

nem. De általában vállalják, hogy amit én különben is megkomponálnék, azt 

megrendeljék tőlem. Ilyen szempontból is nagyon jó viszonyban voltam mindig a Rádió 

vezetőségével. Mondhatom, hogy szinte az egyetlen mecénás ebben az országban. Ma ezt 

különösen ki merem mondani. Korábban talán több volt a lehetőség. De ma, ha nem 

lenne Rádió, akkor a magyar zeneszerzők aligha szólalhatnának meg.  

 

B.É. A Zeneakadémia és a Rádió között bizonyos kapcsolat fedezhető fel. Hiszen a 

Zeneakadémián felkészítik, tanítják a jövendő zeneszerzőket, a Rádió pedig megadja a 

lehetőséget a bemutatkozásra.  

 

S.J. Ez mindig meg volt. Bár lehet, hogy változó hullámzással. Amint már említettem, 

még főiskolás voltam, amikor a Concerto vonószenekarra című művemet 1956-ban a 

Rádióban felvették. De ez így volt más fiatal zeneszerzők esetében is.  Persze, nem abban 

az arányban, ahogy a művek készülnek. Hiszen sokkal több mű születik, mint amennyit 

meg lehet szólaltatni a Rádióban. Vagy az apparátus nagy költségei miatt, vagy egyéb 

okok miatt. Van egy lektorátus is, amelyik vagy egyetért a darabbal, vagy nem. Ez egyéni 

ízlés dolga, nem feltétlenül stíluskérdés. A Rádió sohasem volt szűkkeblű. A főiskolán 

tanuló zeneszerzés-hallgatók - ahogy én is, társaim is - korán a mikrofon elé jutottak. 

Lehet, hogy nem reprezentatív művel, de kamaradarabbal megszólalhattak. Ez az első 

pódium tulajdonképpen. Ilyen értelemben közös munkáról lehet beszélni. A főiskolára 

tartozik mindaz, ami az oktatást illeti, de a művek realizálása a Rádió kezében van. 

Remélhetőleg a Rádió egy örökké élő mecénás, szűkülő lehetőségeink közepette. 

Ennek ellenére a fiatalok panaszkodnak, de lehet, hogy az idősebbek is, hiszen minden 

darabjuk nem szólalhat meg.  
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Az országban egy Rádió van és ott is tulajdonképpen csak a Bartók adó sugároz 

komolyzenét. Érthető, hogy nem mindent bír el, hiszen a nemzetközi kínálatot is fel kell 

vállalnia.  

 

B.É. Az 1988-ban a Rádióban bemutatott darabok közül a kritikusok zsűrije az Ön 

„Kommentárok egy Händel- témára” című kompozícióját - a legjobb zenekari műért 

járó díjjal jutalmazta. Ezt már Lehel György utódja, Ligeti András vezényelte.  

 

Ligeti András 

 

S.J. Ligeti András kiváló karmester, aki biztos, hogy felvállalja, továbbviszi a 

kortárszene ügyét. Képességei, felkészültsége és mindenekelőtt hangszeres ismeretei 

alkalmassá teszik erre a feladatra. De nemcsak őt, hanem például Medveczky Ádámot, 

tehát ugyanannak a nemzedéknek másik tagját említeném még, mert az utóbbi időben ő is 

vezényelte darabjaimat. Lehel György nagyon szép, követésre méltó példát hagyott ránk, 

- a karmester utódaira és miránk, zeneszerzőkre is, - azt, hogy a Rádió vállalja továbbra is 

a mecenatúrát.  

 

B.É. Lehel György legszívesebben a mostani 50-60-70 éves zeneszerzők műveit 

vezényelte. Úgy érzem, hogy hozzájuk képest csak a nyolcvanas években robbant be egy 

újabb stílusú generáció. 

 

S.J. Én nem érzem ilyen eltérőnek a fiatalabb nemzedéket. Inkább egyformának. De 

megítélni, hogy valaki jelentős-e, vagy sem, azt még ilyen közelről nem lehet.  
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B.É. Arra gondol, hogy például Kodály és Bartók munkásságát is csak évtizedek 

távolságában lehet felmérni igazán? 

 

S.J. Igen. A negyvenes években még nem lehetett látni valódi szerepüket. Kettejük 

viszonyát például teljesen félreértették. Ha elolvassuk az akkori újságcikkeket vagy 

tanulmányokat, értékelésbeli különbség van közöttük. Ma már világosan látjuk, hogy 

mindegyiknek más volt a szerepe, hogy Bartók nagyságának nemzetközi méretei hogyan 

viszonyulnak Kodály hazai jelentőségéhez. De a hazai zenekultúra szempontjából mind a 

kettő nagyon fontos. Nem tennék különbséget kettejük között. Az, hogy Bartókot jobban 

megértik a világban, az sajátosan a zenéjéből fakad. Ez nem kvalitásbeli különbség. Más 

hangot használ Bartók, és mást Kodály. Bartók nemzetközi nyelvezete nem elsősorban a 

folklór egyfajta átemeléséből jött létre, hanem csak azon elindulva haladt egy nemzetközi 

nyelv felé. A Duna menti Kodály viszont megtalálta a hiányzó láncszemet: a 19. századi 

magyar romantikát. Lényegében ezt képviselte, de ugyanakkor a 20. század elejének 

európai hangját is alkalmazta. Ezt mind magába foglalni hatalmas küldetés. Bartók maga 

mögött hagyva a romantikát, a kor új hangját lelte meg. 

Mindezt azért említem, mert én a mai magyar generációkat nem sorolnám osztályokba. 

Aki erre vállalkozik, az vak, vagy vakmerő, vagy mind a kettő egyszerre. Vannak 

bizonyos megérzéseim. A magyar provincializmusnak egyik jellegzetessége az, hogy 

állandóan kvalifikálunk, skatulyákat hozunk létre és beletesszük az életműveket . 

A vélemény nem változik, a skatulya megvan és mindenki benne marad.. .valahol.  

És ott marad egész élete végéig. Hihetetlen provinciális a magyar közvélemény.   

Az egyközpontú ország vízfejű. Budapesten él a szellemi élet legjelentősebb rétege - 

sajnálatos módon. Kiosztják, vagy kiosztjuk a helyeket az Oliposztól lefele, különböző 

lépcsőfokon. 

Attól tartok, hogy az egész emberiség kultúrájának 20. századi terméke száz év 

távlatában egészen másképp fog értékelődni, mint ahogy mi most gondoljuk. Nagyon sok 

minden nem kell a mai embereknek. Sok a talmi érték. Annak valamiféle titka van, hogy 

mi a maradandó. Jól megírt művek sem érik meg a holnapot....  
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B.É. Miért nem?  

 

S.J. Mert a zeneszerzők elveszítik az emberi léptéket. Sőt, az embert kikerülik. Az ember 

nem gép, nem változik. A feltételek természetesen megváltoztak. De az ember ugyanúgy 

érez, szeret, gyászol, mint száz évvel ezelőtt. A technicizmus következményeként az 

alkotók ezt lassan elfelejtik.  

 

B.É. Szűk rétegnek komponálnak.  

 

S.J. Kiváló komponisták éltek e században. Csak Anton Webernt említem, aki egy 

csodálatos mini oeuvre-t hozott létre. De a halála után 45 évvel már csak fesztiválokon 

szerepel. Ez elgondolkodtató. Még az érthetően komponáló zeneszerzők művei sincsenek 

megfelelő mértékben jelen a hanglemezpiacon. Tehát még azokat sem hallgatják 

szívesen.  

 

B.É. Tud megoldást?  

 

S.J. Nem. A szelekció fogja rendbe hozni ezt a kérdést. Olyan hatalmas a termés 

mindenfele. Az emberek befogadóképessége pedig szűkül. Az emberek nem bírnak 

mindennap kortárs zenét hallgatni. Ma nincs elég közönsége az ilyen hangversenyeknek. 

Hiába vannak meg a remekművek a kottatárakban, vagy a felvételeken. Nagyon sok el 

sem tud hangozni. Ebben látom a nagy problémát.  

 

B.É. A komolyzene és a szórakoztató-zene elszakadt egymástól.  

 

S.J. Az úgynevezett komolyzene a 20. században - de már a 19. században sem - nem 

tudja felvállalni, hogy embereket lekössön, vagy nemesebb értelemben vett könnyebb 

gondolatokat sugalljon. Pedig a 19. században nagyon sok, népszerűen komponáló kiváló 

muzsikus volt, pl. a Strauss család. Ma is vannak természetesen populáris zenék, szép és 

értékes alkotásokkal.  
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Vannak, akik nem vállalják ezt a populárisabb hangot, hanem a maguk 

elefántcsonttornyába elvonulva róják a hangjegyeket. Milyen magatartás a helyes? A 

„mártírsors?...” a „küldetés” az alkotóművész sorsa? - Nem tudom....  

Minden zeneszerző gondolja ezt végig. És ne csak a saját életét. Menjen ki az utcára. Ott 

megy előtte egy ember. Képzeletben annak az életét is vetítse maga elé. Képzelje magát 

az ő életébe. Vajon az az ember mit kezd a hangzó világgal. Kell-e neki Bach, kell-e neki 

Mozart, kell-e neki az éppen ott lépkedő zeneszerző új zenéje. Az az érzésem, ha ránézek 

az emberekre, hogy nem kell. Lehet, hogy már Mozart sem kell. Ebben az értelemben 

pesszimista vagyok, annak ellenére, hogy tudom, az érték megmarad. Mozart értéke nem 

fog csökkenni, még a hallgatottsága sem. Ez biztos. Csakhogy nem tudjuk felkelteni az 

igényt Mozart hallgatottságáért olyan mértékben, ahogy azt kellene. Pedig Mozart már az 

„ember fölötti ember” művészete.  

 

B.É. Az ember a földi gondból szeretne néha kikapcsolódni.  

 

S.J. A 20. század zenéje nem kapcsolja ki a gondokat, sőt, mint egy óriási nagyító, 

felerősíti az emberekben. Visszhangozza mindazt, amit az ember a saját életében lát, 

tapasztal, saját magában hord. De az embereknek egyszerűen nincs szükségük erre a 

zenére. Nem ellenségesek vele, de nincs szükségük rá. Ez a „nincs szükség”- ez a 

probléma. A 20. századi művészettel szembeni ellenségeskedés még legyőzhető lenne 

jóakaratú érdeklődéssel, kapcsolatteremtéssel. De sajnos, nemcsak közömbösek iránta, 

hanem el is utasítják.  

 

B.É. Most mindenkit a politika és a gazdasági válság érdekel. De ha a mélyponton 

túljutunk, akkor ismét előtérbe kerülhet a művészet.  

 

S.J. A művészet a válságos időkben is él. Csak kő alatt, nyomás alatt van. Ez nem jelenti 

azt, hogy a művészet ennek következtében nem virágzik, csak nem a nyilvánosság előtt. 

Születhetnek most is remekművek, mindegyik művészeti ágban. A társadalmi válság hat 

a művészeti életre, a válsághangulat esetleg nyomasztó hatással lehet a művészetre. 

Elapaszthatja az alkotókedvet. 
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B.É. De a belső késztetés....  

 

S.J. Ha a belső késztetés él, akkor a mű így is, úgy is megszületik. A mű mindenképpen 

korának gyermeke, akármilyen stílusban is íródik. Nem egy bizonyos stílus határoz meg 

ma már egy kort. A kommunikáció szerteágazottságának következtében több nemzetközi 

stílus él egyidejűleg. A dolog rendkívül sokrétű, de egy biztos: üdvözítő stílus nincs! Ha 

valaki C-dúrban ír egy művet, az is valamilyen módon kifejezi a kort. Hiszen ez a kor 

keresi a világosságot, az oldottságot. De ha valaki úgynevezett kakofonikus zenét ír, 

akkor is kifejezi a világot. Az emberek vágynak valamire, egy elképzelt jobbra, vagy 

szebbre. Ha ez a gondolat irányítja a 20. század művészetét, akkor bármilyen stílust is 

használ a szerző, zenéje hatást fog kiváltani. És talán megmarad az utókor számára.  

 

B.É. Talán a jövő században...  

 

S.J. Azt hiszem, hogy a jövő emberei a 20. század művészetét csak, mint egy kór 

látleletét fogják szemlélni. Azt fogják mondani, hogy ez a század gonosz, művészete 

pedig beteg. Annak ellenére, hogy nagyszerű, emelkedett hangú művek egész sora 

született ebben az időben is.  

 

B.É. Valóban úgy gondolja, hogy gonosz századnak fogják tekinteni?  

 

S.J. A leggonoszabbnak. Ahogy a század végén járunk már, ez egyre inkább bizonyos. 

Két szörnyű világháború volt, ezzel kapcsolatosan sok tízmillió embert pusztítottak el 

szándékosan. Mindezt a „felvilágosult, boldogító” eszmék jelszavával, amelyekkel 

jobbítani akarták az emberek életét. És mindezt különböző színű zászlók alatt. 

 

B.É. Úgy képzeltem el Önt, mint aki az egyik legkiegyensúlyozottabb életutat futja be.  
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S.J. Talán azért, mert elég világosan látom a világ dolgait. Nincsenek illúzióim 

semmilyen vonatkozásban. Sem ami az emberiség további útját illeti, sem ami a saját 

utamat érinti. Én csak teszem a dolgomat. Akár a zeneszerzésre, a tanításra, akár egyéb 

feladataimra gondolok. Hiszek abban, hogy az emberek egyszer talán megváltoznak.  

És ennek következtében talán a társadalmak is jobbak lesznek. 

 

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

Soproni József: Ovidii Metamorphoses (1966) 

A Rádió zenei főosztálya feladatának tekintette, hogy a magyar zeneszerzőket új művek 

komponálására kérje fel, és gondoskodjék azok bemutatásáról is. Az 1966-os évben 

például 50 szimfonikus, kamarazenei és kórusmű alkotására adtak megrendelést. Ezek 

közé tartozott Soproni József Ovidii Metamorphoses  című kantátája, amely 1966. július 

19-én hangzott el első alkalommal a Kossuth adó műsorán: Sziklay Erika szólójával, a 

Rádió énekkarának és szimfonikus zenekarának előadásában, Erdélyi Miklós 

vezényletével. 

 

Ovidius Naso (I.e. 43 – Kr. u. 17) 
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A kétezer éves római költő: Ovidius Naso legjelentősebb műve a Metamorphoses, azaz: 

Átváltozások. A 15 részes költemény-ciklusban olyan mondák és mítoszok szerepelnek, 

amelyek az antik görög és római világban ismertek és kedveltek voltak.  

 

Metamorphoses (Átváltozások) magyar kiadása 

 

Ovidius műve Devecseri Gábor új fordításában 1964-ben jelent meg, és Soproni 

Józsefnek a komponáláshoz talán ez adott ihletet, vagy csupán ez idézte fel emlékeiben 

korábbi tanulmányait. A kantáta a Metamorphoses bevezetésének 18 sora alapján készült, 

melyekben a költő arról szól, hogy milyen nagy esemény volt, amikor az ember 

megjelent az élettelen világban, uralma alá vonta a káoszt, és miközben átalakította a 

természetet, maga is nemesedett: „Így, mely imént nyers volt s formátlan, a föld sosem 

ismert emberi orcákkal vált végül tündöklővé.”  

 

Soproni József: 3. szimfónia - Sinfonia da requiem (1984) 

1984. február 24-én csendült fel első alkalommal a Zeneakadémia nagytermében Soproni 

József Sinfonia da requiem alcímű 3. szimfóniája, két szólista, valamint a Rádió ének- 

és zenekara előadásában, Medveczky Ádám vezényletével.  

Soproni József a Rádió megrendelésére 1979-1980-ban komponált oratórikus jellegű 

művében Nagy László két közismert versét: a Ki viszi át a szerelmet és a Kórust dolgozta 

fel.  
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Nagy László (1925-1978) 

 

Csengery Kristóf kritikájából idézek:  

„Igen jelentős művet ismertem meg Soproni József 3. szimfóniájában.    

A Sinfonia da requiem ösztönös közvetlenséggel ható, és mégis minden hangjával a 

zeneszerzői kézműves munkájáról tanúskodó, forró őszinteségű vallomás szerelemről és 

életről, múltról, hagyományról, maradandóságról, hűségről. A halállal viaskodó requiem 

a szerelem megtartó erejének köszönheti hitét, szépségét, „pozitív végkicsengését”.  

Mindennek mélysége és ereje nagy hatással volt a közönségre. Ezért történhetett meg, 

hogy a hangversenytermi bemutató hallgatósága az alkotást – kortárs művek elhangzását 

követően igencsak ritkán hallható – egyértelmű, határozott vastapssal jutalmazta.” 

 

Mini-Fesztivál - Soproni József: 6. vonósnégyes (1994) 

1994. január végén a Magyar Zeneművészeti Társaság hatodik alkalommal rendezte meg  

a Mini-Fesztivált.  Ekkor hangzott el először Soproni József 6. vonósnégyese. 

A bemutatóról Olsvay Endre így írt: „E mű olyan nemes hatást gyakorolt hallgatóira, 

amely nemcsak hogy nem ért véget a darabot befejező b-moll akkord elhaltával, 

ellenkezőleg: éppen akkor kezdte érvényesíteni az előző 25 perc benyomásainak 

gazdagságát. Soproni gyermekkorától kezdve csodálta a kvartettet, mint a zenei 

mondanivaló leginkább leszűrt kifejezési formáját.  
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El is jegyezte magát e műfajjal, alkotói pályája egy-egy szakaszának összefoglalásaként 

írva meg újabb és újabb vonósnégyesét.” A művet a fiatal és nagyon tehetséges 

muzsikusokból álló Auer kvartett mutatta be.  A darabról szóló méltatások egyike 

hangsúlyozta: „Sopronihoz különösen közel áll a vonósnégyes közvetítő szerepe. Fontos 

üzenetet bízott a 4. kvartettre, amelyben édesanyjától búcsúzott. Ez az új darabja is 

jelentős és egészen mélyről felfakadó zene. Ajánlása a feleségének szól.”  Kroó György 

zenekritikájában többek között ezt írta: „Az új magyar kompozíciók között egy volt, 

amely úgy érzem, megszólított. Soproni József 6. vonósnégyeséről beszélek, amelyet 

szerzője alig fél éve fejezett be. A közel 24 perces kompozíció három tételből áll. Az 

utolsó tétele egyike az utóbbi 40 év legszebb magyar zenéjének: hangszeres, szövegtelen 

dal, Rilke Őszi nap című versének zenébe álmodása. A végén az életművet lekerekítő, 

szép gesztus: csodás megérkezés és hazatérés a tonális zene révébe. Talán a rilkei 

értelemben fohász még két délies napért”.    

 

 

 

SOPRONI JÓZSEF MŰVEINEK RÁDIÓS FELVÉTELEI 

 

1956  Concerto vonószenekarra  

1958  Két Balassi kórus (Borivóknak való, Rózsaszínű lelkem)  

1959  Négy bagatell + A földindulás (Csokonai Vitéz Mihály) + Siralom (Csokonai Vitéz 

 Mihály)  

1960  I. vonósnégyes  

1961  A babérvessző (Csokonai Vitéz Mihály) + Virágének (Kisfaludi Sándor)  

1962  II. vonósnégyes  

1963  Szimfónia vonószenekarra, rézfúvókra és ütőhangszerekre 

 Hét zongoradarab  

1964  Musica da camera + Carmina polinaesiana – kantáta  

1966  Ovidii Metamorphoses – kantáta  

1968  Gordonkaverseny + Idő, te óriás (Várnai Zseni)  
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1970  Eklypsis + Hét zongoradarab (2. felvétel)  

1971  IV. vonósnégyes  

1972  Gordonkaverseny (2. felvétel) + Őszelő (Juhász Gyula)  

1973  Öt kis négykezes zongoradarab  

1974  Intarziák + Invenciók a B-A-C-H témára (Invenzioni sur B-A-C-H) 

 Kamarakoncert + Szonáta fuvolára és zongorára  

1976  Jegyzetlapok – II. füzet + Szonáta kürtre és zongorára  

1977  I. szimfónia + Négy közjáték  

1978  Három darab fuvolára és cimbalomra + Hat bagatell fúvósötösre 

 Három dal Radnóti Miklós verseire (1967)  

1979  Évszakok – II. szimfónia + Jegyzetlapok – részletek a III. és IV. füzetből 

 Musica da camera No. 2. (Capricorn Music)  

1980  I. hegedű-zongora szonáta + Meditáció  

1981  I. szimfónia (Átdolgozott kiadás) + II. hegedű-zongora szonáta + Visszatérő 

 epizódok 

1982  III. szimfónia + Cséplődalok Angasmayoból – a perui kecsua-indián költészetből 

 fordította Weöres Sándor) (1. felv. részlet, 2. felv. teljes) 

 Két kórus (Juhász Gyula) Őszelő, Dionysos borából (1.nek 2. felvétele)  

1983  Jegyzetlapok – I. füzet  

1985  Hegedűverseny (1982) + Rapszódia brácsára és zongorára 
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Láng István zeneszerző 

 (Budapest, 1933. március 1. –)  

 

Zeneszerzői tanulmányait 1950-58-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte. 

1957-60-ig zenei tanársegédként dolgozott a Színház és Filmművészeti Főiskolán, majd 

1966-84-ig zenei tanácsadóként az Állami Bábszínháznál. 1973-tól adjunktus, majd 

egyetemi tanár a Zeneművészeti Főiskola Kamarazenei Tanszékén.  

 

Láng István  

 

„Újra kell gondolni a dolgainkat...” 

Beszélgetés Láng István zeneszerzővel (1990. március 9.) 

 

B.É. Láng István a régi Zeneakadémia patinás épületébe hívott a találkozóra. A hely 

szelleme azt sugallta számomra, hogy aki Liszt Ferenc nyomdokain e falak között tanít, 

annak zeneszerzőként is a múltból erőt gyűjtő, de jövőbe mutató hittel kell élni és 

dolgozni. Titokban ennek a hitnek a szóbeli megfogalmazását vártam tőle, amikor 

leültünk beszélgetni. Kezdjük az indulással. Ön a Zeneakadémián két tanártól tanult 

zeneszerzést. Milyen útra-valót kapott tőlük? 

 

L.I. 1951-56-ig, tehát öt évig volt a tanárom Viski János. Ezalatt mindazt megtanultam, 

amit tételesen tanítanak a Zeneművészeti Főiskolán. Nem győzöm hangsúlyozni a 

tiszteletemet és hálámat mindazért, amit Viskitől kaptam.  
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De azt is meg kell mondanom, hogy az utolsó évben már nem igazán értettük meg 

egymást. Úgyhogy nagyon jelentős fordulattá vált életemben, amikor a diplomamunkám 

elkészítéséhez, az úgynevezett szabadkompozíciós évre átkerültem Szabó Ferenchez, 

amiből aztán két év lett.  

 

Viski János (1906-1961) 

Másfajta zeneszerzői gondolkodásmód kialakításához kaptam segítséget Szabó Ferenctől. 

Tőle kaptam meg, mi az hogy 12 fokúság, mi a punktualizmus, stb. És főleg a többtételes 

nagyformák megvalósításának titkát, amire mindjárt a diplomamunkám – a 

Brácsaverseny elkészítésénél szükségem volt. 

Azok közé tartoztam, akik elsőként kezdték teljesíteni a diploma megszerzéséhez 

szükséges megnövelt penzumot. Hiszen már elkészültem a Brácsaversennyel, 

megkomponáltam a Pathelin mester című kisoperámat, s akkor még mindig volt néhány 

hónap a tanévből. Azt mondtam: „Tanár úr, szeretnék a maradék időmben még egy 

vonósnégyest is komponálni”. Ő azonban inkább vonóstriót javasolt. Meg is írtam, bár a 

címe más lett. Ebben kezdtem el kísérletezni azzal az újfajta gondolkodásmóddal, amiről 

már itt-ott hallottam. Sőt, a Zeneakadémia kottatárában igenis megvoltak Alban Berg és 

Anton Webern műveinek kottái. Csak nem hívták fel rá a figyelmet. De néhányan azért 

már megnéztük ezeket a kottákat. Amikor Szabó tanár úrral beszéltem erről, kiderült, 

hogy ő is tud róluk. Meg is mondta:”Kérem, nekem ezt kötelességem ismerni és tudni.  

De az, hogy nem szeretem és nem alkalmazom, az az én zeneszerzői magánügyem”. 

Emlékszem, hogy az egyik növendéktársam behozta az új zongoradarabját. Eljátszotta. 

Majd Szabó elkezdte elemezni, hogy ez így rossz, meg úgy rossz. A növendék pedig 

nagy merészséggel azt mondta neki: hogy „Tanár úr mit ért ehhez, hiszen ez egy 

zwölfton kompozíció”. S akkor ő azt válaszolta, hogy ez akkor is rossz. És felsorolta, 
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hogy a tizenkétfokúság szabályai szerint hol van elrontva, hol nem invenciózus, hogyan 

kellett volna másképpen csinálni. Csak úgy kapdostuk fejünket a csodálkozástól. 

Ne felejtsük el, hogy Szabó Ferenc a harmincas évek elején - Kodály és Bartók hazájában 

- a modern zene élcsapatához tartozott.  

 

Szabó Ferenc (1902-1969) 

Ha megnézzük Toccata című zongoraművét, vagy a két hegedűre és brácsára írt 

Vonóstrióját, kiderül belőle, hogy mindazt tudta, amit a többi avantgarde szerző. Később 

persze másképpen gondolkodott. Sőt, tudatosan állt ellen az avantgarde törekvéseknek. 

Azt nem lehet tudni, hogy mi motiválta jobban:  

a politikai, esztétikai, zeneszerzői, vagy emberi attitűd, magatartás. Mélyebb elemzés 

tárgya lenne, hogy miért fordult másfele. De érdemes megnézni, hogy a legtöbb egykori 

növendékéből milyen jelentős művész lett. Például Dubrovay Lászlóból, Maros 

Miklósból vagy Eötvös Péterből, aki különösen kiváló egyénisége, karmestere, 

zeneszerzője a modern zenének. A továbbfejlődés lehetőségének ott kellett lennie a 

tanítás mentén, vagy rejtett útjain. Nekem külön is szerencsém volt, hogy tanári életének 

egy jó periódusában kerültem hozzá.  

 

B.É. Ez volt tehát az alapképzés, az indíttatás. De hogyan lehetett ezt abban az időben 

továbbfejleszteni?  

 

L.I. Ahogy említettem, én már láttam Anton Webern és mások műveinek kottáját. Maros 

Rudolfnál - Miklós édesapjánál - pedig külföldi hanglemezeket és szalagokat hallgattunk. 

Próbálkoztam is ilyen kompozícióval. Aztán amikor végeztem, 1958-ban kimehettem a 
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Varsói Őszre, ahol élőben hallhattam a modern zenét, nemcsak hangszalagon. Abban a 

művészi szférában, szituációban a kevésbé jó darab is másképpen hangzott. Óriási 

élmény volt. Onnan úgy jöttem vissza, hogy újra kell gondolnom mindazt, amit eddig, 

mint zeneszerző növendék tanultam.  

 

Maros Rudolf (1917-1982) 

 

B.É. Akkor még nagy elzártságban éltek a zeneszerzők is. Pedig jó lett volna a 

Zeneakadémia elvégzése után egy külföldi tanulmányút.  

 

L.I. Hajaj! Hol voltunk mi attól. Pedig mindnyájunkban meg lett volna az igény, hogy 

utazzunk, vagy tovább képezzük magunkat külföldön. Csak keveseknek volt olyan 

szerencséje,  mint Kurtág Györgynek, aki 1957-59-ig, két évet egyfolytában Párizsban 

lehetett, és a tapasztalatait nagyszerűen hasznosította. Én 1961-ben véletlenül kijutottam 

Bécsbe, az IGNM - az Új Zene Nemzetközi Társasága - fesztiváljára. Aztán 1962-ben 

szerettem volna kimenni Darmstadtba, de útlevélkérelmemet elutasították, noha az 

ösztöndíjamat kintről biztosították. Megfellebbeztem, mentem Pontiustól Pilátusig, ám 

mire az útlevelemet megkaptam, már lezajlott a kurzus. De legalább biztosítva volt a 

következő évi kilépésem. Tehát a hiányosságokat valahogy be lehetett pótolni, de nagyon 

kellett igyekezni. 

 

B.É. A Rádiónak, mint zenei intézménynek volt-e szerepe az Ön életében?  
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L.I. Hogyne! Sokszorosan is. Még főiskolás voltam, amikor már kísérőzenéket írtam 

különböző rádiójátékokhoz. De az igazi bemutatkozásom 1958 júniusában a 

diplomakoncertemen volt, amit a Rádió is közvetített. Akkor hangzott el a Brácsaverseny 

- tehát első szimfonikus zeném. A hangzás alapján alkalmam volt levonni a tanulságokat. 

Néhány helyen Maros Rudolf tanácsára áthangszereltem és ezáltal korszerűbbé vált a 

hangszín, új aspektust kapott a zenei anyag. 

A következő évben aztán ezt az átdolgozott, javított változatot vették fel a Rádióban, 

tartósított (Z) felvételként már ez maradt meg. Életem nagy élménye volt a 

Rádiózenekarral együtt dolgozni. Olyan profi zenekarral kerültem kapcsolatba, 

amelyiknek már gyakorlata volt a modern magyar művek előadásában. Egy hosszú 

tanulmányút első állomásának tekinthető ez a közös munka. Mert az, hogy a zeneszerző 

odaállhasson a zenekar elé - a karmester és a szólista mellett - az olyan magatartást kíván, 

amit meg kell tanulni. Nemcsak az derül ki, hogy meghallom-e ha valaminek másképpen 

kellene szólni, hanem azt is, hogyan tudok instrukciót adni, ha hangszínbeli, dinamikai 

vagy egyéb korrekciót szeretnék kérni, hogy azt az előadók jósszívvel teljesítsék és az 

egész művet pártolóan adják elő. Sok kórusművet írtam amatőr énekkarok számára, és 

ezeket is szép számmal bemutatta a Rádió. De mondhatom, nekem azt is jelenti a Rádió, 

hogy voltak olyan évek, amikor egyetlen darabomat sem vették fel. 

Szívesen emlékszem viszont arra a nagyszerű kísérletre is, amit Hollós Lajos szerkesztő 

kezdeményezett 1961-ben. A célja az volt, hogy a Koncert-fúvószenekar színvonalban 

lépjen előre azáltal, hogy szimfonikus igényű műveket is megszólaltasson. Amire olyan 

kitűnő példák is vannak, mint Igor Stravinsky Capricciója fúvószenekarra és zongorára, 

vagy Bartók Béla II. zongoraversenyének I. tétele. Szimfonikus zenekar - vonósok 

nélkül. A műsorukhoz szükség volt azonban ilyen jellegű új magyar művekre is. Két 

darab készült el akkor: Lendvay Kamilló Concertinója zongorára és fúvószenekarra, 

valamint az én Concertinóm zenekarra és xilofonra. Hollós Lajos lelkes munkája 

eredményeként fúvóskultúránk abban az időben kezdett el fellendülni.  

 

B.É. Lehel György több művének felvételét is vezényelte. Volt-e a vele való közös 

munkának valami jellegzetessége?  
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L.I. Lehel György személyében sikerült olyan karmesterrel összejönnöm, akinek - a 

Rádiózenekarhoz hasonlóan - óriási tapasztalata volt a modern zenével kapcsolatosan.  

Ezt azért kell kiemelni, mert a karmestereknek általában olyan a repertoárjuk, amelyre  

a 150 év alatt kialakult zenekari összeállítás és gondolkodásmód a jellemző.  

Ha Beethoven-, vagy Brahms-szimfóniát vezényel - sőt még Bartókot is, egyfajta közös 

tőről fakadó hangzásideált valósít meg. Ez lényegében Mozarttól Bartókig nem sokat 

változott. Változott természeten. De mégis leginkább evolúciós folyamatot jelent olyan 

kitérőkkel, mint Debussy, vagy Ravel. 

Ha most kiemelem azokat a pontokat, ahol az életem összekapcsolódott Lehel György 

karmesteri munkásságával, akkor kiderül, hogy az én műveimben, melyeket ő dirigált, 

mindig a zenekari hangzás másságával kellett elsősorban megküzdenie. Mert ez még neki 

sem mehetett könnyen. 

 

Lehel György (1926-1989) 

Az előbb említett Concertino Zenekarra és xilofonra című darabomat is vezényelte - a 

szólista Petz Ferenc volt -, amely megírása idején nagy feltűnést keltett. Addigra már le 

tudtam vonni a legújabb európai irányzatok főbb tanulságait, és azokból jó néhányat 

beleírtam ebbe a műbe, de leginkább az első tételébe, ami aztán magára vonta a 

lehallgató és elbíráló lektorok haragját. Tudomásom szerint ez az egyetlen olyan felvétel, 

amelyet letörlésre ítéltek a Rádióban és csak egy-két éve pótolták más előadókkal. Hollós 

Lajos mentette meg valahogyan a mű felvételének második tételét, és évekkel később 

Scherzo címmel becsempészte a műsorba. Igaz, hogy letörölték még a később sokat 

játszott  
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II. fúvósötösömet két ízben is, de azt aztán mindig azonnal újra felvették, amikor szóvá 

tettem az ügyet. Azért törölték le ezeket a műveket, mert formalistának tartották. Tehát 

nem mondhatom azt, hogy rosszul olvasták a kottát, mert felvették és lehallgatás után 

mondták ki rá a megsemmisítő ítéletet. Ez nem szégyen, hanem egy korszaknak a rá 

jellemző megítélése. Mindezt azért említettem, hogy hihetőbb legyen, abban a korban 

milyen nagy dolog volt olyan karmesterrel együtt dolgozni, akinek nem voltak 

megjegyzései a darab stílusát illetően. Nem problémázott azon, hogy az I. tétel miért 

ilyen, ahhoz képest a II. tétel miért olyan. Egységben tudta látni és a zenekarral 

elfogadtatni.  

A Xilofonversenyhez hasonlóan speciális hangzása volt a Hegedűversenynek is, 

melynek bemutatója Pauk Györgyhöz és Lehel Györgyhöz kapcsolódik. A 

szólóhegedűvel szemben csak fúvós- és ütőhangszerek, valamint a hárfa álltak.  

Az Álom a színházról című televíziós- operámnak is ő volt a dirigense, melynek szintén 

nem sablonos a hangszerelése. Nem azért emlegetem folyton a zenekar összeállításából 

fakadó hangszerelés különlegességét, hogy magamat dicsérjem, hanem mert tudom azt, 

hogy a karmester - aki mégiscsak más hangzásideálhoz szokott - milyen nehezen tud 

alkalmazkodni az ettől eltérőhöz. Lehel György nem ilyen volt. Rá inspirálólag hatott a 

másság. 

A IV szimfóniám volt az utolsó darab, amit ő mutatott be. Neki is ajánlottam.  

Ennek az elfogadtatása is nagy ellenállásba ütközött - persze nem az előadók részéről.  

A háromtételes szimfóniának ismét sok a hangszer-összeállításbeli és a tételsorrendi 

különlegessége. Amikor találkoztunk - partitúrával a kézben, még utalást sem tett arra, 

hogy „már megint mit találták ki”. Ahogy eddig is, csak a zenei szubsztancia 

megvalósításával kapcsolatos kérdésekről beszélgettünk. A rádiófelvételt koncert előzte 

meg. Emlékszem, hogy el volt törve a karja, nem volt igazán mozgásképes, de még a 

gondolata sem merült föl annak, hogy a hangversenyt lemondja. 

A IV. szimfóniát 1984-ben vettük fel. Tehát 1961 és 84 között csaknem egy 

negyedszázad telt el. Most látom csak, hogy beszélgetünk róla - különben soha az életben 

eszembe nem jutott volna-, hogy mindegyik általa bemutatott műben a hangszerelés és a 

hangszerek összeállítása volt a szokatlan. 
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 A sors hozta így. Belülről biztosan küzdött ezzel a zenei anyagban is jelentkező 

mássággal, de a szóbeli megbeszélések idejére már elrendezett magában mindent.  

 

B.É. Nem volt előítélete.  

 

L.I. Igen! Köszönöm, hogy kisegített! Ez a jó kifejezés! Neki nem volt előítélete. 

Elfogadta, hogy a darab ilyen. Azt nézte csak, hogy mit tud belőle kihozni.  

 

B.É. Milyen a közérzete ma egy zeneszerzőnek?  

 

L.I. Nekünk, akik a 60 felé ballagunk, gyötrelmes hármas sorsfordulóban volt részünk.  

A II. világháború, 1956 és a mostani korszakváltás. Itt volt a Holokaust, a Gulag és 

amiről még nem tudunk, mert a világ nemcsak Európából áll. Átéltük azt a társadalmi 

változást, amelynek elveiben igazán sok gyönyörű dolog volt. Úgy tűnt, hogy az 

emberiség története arrafelé tendál. S akkor most kiderül, hogy nem tudtuk, nem tudták 

végrehajtani. Még csak megközelíteni sem. Sőt, ismét mennyi véráldozatot kívánt egy 

eszme torzulása. A titkolt tények megismerése nagy kataklizma számunkra. Ez segített, 

hogy már régebben - amikor még nem is volt divatos - tevékenyen a reformok mellé 

álljak. Talán elmondhatom, hogy 1978 óta - ekkor lettem a Zeneművészek 

Szövetségének főtitkára-, a zene területén nem történtek zenepolitikai restrikciók, 

korlátozások.  

Ma, 1990. március 9-én, a választások előtt két és fél héttel, ekkora politikai 

átalakulásban kifejezetten várakozás teli szorongásban élünk. Most nehéz periódusban 

vagyunk. Mindenképpen újra kell gondolni a dolgainkat.  

 

B.É. Mi a véleménye a XX. századi zeneszerzésről?  

 

L.I. Nagyon sok érték gyülemlett fel Magyarországon és külföldön egyaránt a Bartók 

utáni nemzedékben. És ezalatt a tanáraink nemzedékét is értem. De hogy ebből mi fog 

megmaradni a világ számára, ezt nehéz lenne megmondani.  
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Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy jön egy új Mendelssohn, aki fel fogja fedezni és be 

fogja mutatni a maradandó, igazi értéket. Talán azok a zeneszerzők maradnak fenn, akik 

már életükben is hírnévre tettek szert. Azok közül se mind. A zenetörténetben nagyon 

nagy a lemorzsolódás. Mit tudunk például a messzi évszázadok nagy mestereinek egész 

soráról? De mennyit tudunk mi, s főleg a nagyközönség, Lutoslawski Három Michaux 

poémájáról, és ugyanabban a műfajban Penderecki Dies Irae- jéről? Most tudatosan 

választottam ugyanabból az országból, két nagyhírű szerző, majdnem egyszerre 

komponált, kimagasló alkotását. Persze, ma sok a kísérletezés. Ilyenek azonban mindig 

voltak. Egy német őrgróf saját zenekart tartott fenn szűk köre számára. Ott sem csak 

zseniális művek szólaltak meg, hanem nagyon sok közhelyes és kísérleti zene is. 

Hasonlóan ma is vannak kis zeneszerzői és előadóművészi közösségek, ahol 

kísérleteznek. Az érdeklődő közönség ezt hallgatja.  

  A zeneszerző pedig tapasztalatokat gyűjthet és más kárából tanulhat is. De a 

nagyközönségnek, mint mindig, most is meg kell tenni a maga kemény útját az új művek 

felé. És erre lehetőséget muszáj teremteni. Gondoljunk bele, hogy Bartók 

Magyarországon csak a hatvanas évek közepétől kezdve lett elfogadott zeneszerző. De az 

„átkos ötvenes években” volt egy olyan nagyszerű muzsikus és zenepolitikai vezető, mint 

Tóth Aladár, aki Székely Mihállyal, Palánkay Klárával és Ferencsik Jánossal minden 

évben legalább kétszer műsorra tűzte a Kékszakállú herceg vára című Bartók-operát.  

Ha volt, ha nem volt siker. De repertoáron tartották, a közönség pedig mindig újra 

ismerkedhetett a szokatlannal.  

 

B.É. Új zenei népművelés kellene.  

 

L.I. A hatvanas években viharos ősbemutatóink voltak. De az akkori zenei publicisztika 

igenis odaállt a magyar zeneszerzés ügye mellé. Emlékszem, hogy a Néprajzi Múzeum 

épületében milyen sok ember előtt csináltuk Földes Imre „Harmincasok” című sorozatát. 

Én is egyike voltam a megszólaltatott tíz szerzőnek. Közeget teremtett a 

zenepublicisztika a témának, azért lett óriási visszhangja.  
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Aztán az Élet és Irodalom című lapban Feuer Máriának majdnem minden két hétben 

jelent meg beszélgetése zeneszerzőkkel. Ugyanott rendszeresen írtak az új magyar 

művekről hosszabb zenekritikát is. 

Ma viszont nincs zenei publicisztika. Mert az, hogy a Rádióban hetenként az Új Zenei 

Újságban elhangzik 2-3 gépelt oldalnyi recenzió, meg a Muzsika című folyóirat majd 

minden számában, és időnként néhány napilapban találhatunk zenekritikát, az más és 

kevés. Különösen, ha hozzátesszük, hogy mi jut abból az új művekre, vagy azok igen 

ritka ismételt előadása esetén a darab újabb aspektusaira az újabb előadóval. A Rádió 

Felhang című műsorában végre fontos zenepolitikai témákról esik szó. Reméljük, 

maradandó sorozat lesz. Tehát elsősorban az írott publicisztikát és kritikát hiányolom. 

Mikor írtak itt bármelyik zeneszerző bármelyik művéről nagy átfogó, elemző 

tanulmányt? Például Kurtág György Truszovájáról? Ami az egyik leghangosabb siker 

volt az utóbbi tíz évben, és nemcsak Magyarországon. Ha úgy tetszik, a személyes 

megbántottságnak az ódiumát is vállalom, de kimondom: sorozatban születtek magyar 

operák - elsősorban a Televízió számára - magyar írók műveire. Én is írtam, mások is. 

Megtörténhetett, hogy a magyar irodalmi lapok erről nem vettek tudomást. Hogy hány 

magyar zeneszerző írt ma élő költő versére kantátát, kórusművet, dalt, fel sem tudnánk 

sorolni.  

Erről az irodalmi életben semmi visszajelzés nem történt. Lehet, hogy azt fogják 

mondani, hogy a sértett zeneszerző beszél belőlem, pedig csak tényt állapítok meg. 

Visszatérve a kritikára, elég jól ismerem a különböző országok folyóiratait, zenei életét, 

de ez a fajta negligálás, kevés kivétellel, jó esetben vállon veregetés, ami az utóbbi kb. tíz 

évet jellemzi - hát ez azért máshol nincsen. Mondják azt, hogy rossz. De mondják.  

 

B.É. Pedig a zeneszerzők elemző tanulmányt, értő kritikát, alkotáshoz szükséges jó 

légkört, a többi művészeti ágak művelőitől figyelmet, a koncerteken pedig lelkes 

közönséget szeretnének. És persze, olyan zenekarokat, előadóművészeket, karmestereket, 

akik felvállalják az új magyar zeneszerzés ügyét.  

 

L.I. Reméljük, valóban így lesz. Bízzunk abban, hogy a Rádió ezután is kiemelkedő és 

magas színvonalú mecénási szerepet fog betölteni a magyar zenekultúrában.  
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Továbbra is fog zenekari és oratórikus műveket rendelni és előadni. Úgy látom, hogy 

Ligeti András - aki egy időben társa, majd utódja lett Lehel Györgynek - lelkes kollegánk 

lesz.  

De sokat tettek a kortárs magyar zene ügyéért az idősebbek közül Mihály András, Sándor 

János, Oberfrank Géza, Pál Tamás és Medveczky Ádám. A fiatalabbak közül 

megemlíteném Kovács Lászlót, a Miskolci Szimfonikus Zenekar vezetőjét és Gál Tamást 

a MÁV Szimfonikus zenekar irányítóját. És vannak, akik különböző típusú 

kamaraegyüttesek élén állnak, mint Serei Zsolt és Tihanyi László.  

Ez azért nem kevés!  

 

B.É. Ez már bíztató jel egy zeneszerzőnek a jövőre vonatkozólag. A negatívumok 

sorjázása ellenére vártam Öntől a pozitív kicsengést. Köszönöm! 

 

 

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

Láng István: Brácsaverseny (1959) 

1959. június 26-án hangzott el a Magyar Rádióban Láng István Brácsaversenyéről 

készült felvétel. A szólót Székács János brácsaművész játszotta, a Rádiózenekart pedig 

Gergely Pál vezényelte. Az előzményekről: a Varsói Ősz élményéről, valamint a 

Rádiózenekarral való jó kapcsolatáról Láng István zeneszerző később így beszélt:  

„A Zeneakadémia végzős növendékeként komponáltam egy vonós triót, amelyben 

kísérletezni kezdtem azzal az újfajta gondolkodásmóddal, amiről már itt-ott hallottam. 

Sőt, a Zeneakadémia kottatárában megvoltak Alban Berg és Anton Webern műveinek 

kottái. Csak nem hívták fel rá a figyelmet. De néhányan már megnéztük ezeket a 

kottákat. Maros Rudolfnál pedig külföldi hanglemezeket és szalagokat hallgattunk. Aztán 

amikor végeztem, 1958-ban kimehettem a Varsói Őszre, ahol végre élőben hallhattam a 

modern zenét. Abban a művészi szférában, szituációban a kevésbé jó darab is másképpen 

hangzott. Óriási élmény volt. Onnan úgy jöttem vissza, hogy újra kell gondolnom 

mindazt, amit eddig, mint zeneszerző növendék tanultam. 
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A Rádióval igen korán elkezdődött a munka-kapcsolatom. Még főiskolás voltam, amikor 

már kísérőzenéket írtam különböző rádiójátékokhoz.  De az igazi bemutatkozásom 1958. 

júniusában a diplomakoncertemen volt, amit a rádió is közvetített. Akkor hangzott el 

először a Brácsaverseny, az első szimfonikus zeném. A hangzás alapján alkalmam volt 

levonni a tanulságokat. Néhány helyen áthangszereltem és ezáltal korszerűbbé vált a 

hangszín, új aspektust kapott a zenei anyag. 1959-ben ezt az átdolgozott, javított 

változatot vették fel a Rádióban, amely tartósított felvételként maradt meg. Életem nagy 

élménye volt a Rádiózenekarral együtt dolgozni. Olyan profi zenekarral kerültem 

kapcsolatba, amelyiknek már gyakorlata volt a modern magyar művek előadásában.  

Egy hosszú tanulmányút első állomásának tekinthető ez a közös munka. Mert az, hogy a 

zeneszerző odaállhasson a zenekar elé – a karmester és szólista mellett – az olyan 

magatartást kíván, amit meg kell tanulni.  Nemcsak az derül ki, hogy meghallom-e ha 

valaminek másképpen kellene szólni, hanem azt is, hogyan tudok instrukciót adni, hogy 

azt az előadók jó szívvel teljesítsék.”   

 

Láng István: A nagy drámaíró – vígopera (1975) 

1975. február 14-én mutatta be a Zenés Tv Színház Láng István  A nagy drámaíró című 

vígoperáját Udvardy Tibor, Szőnyi Olga és Marczis Demeter előadásában, Pál Tamás 

vezényletével.  A 15 évvel korábban komponált mű témájáról Láng István így 

nyilatkozott: „Karinthy Frigyes A nagy drámaíró című jelenetéből magam írtam a 20 

perces vígopera szövegét.  A könnyed, ironikus prózai jelenet a zenei átköltésben 

szatirikus hangot kapott. Gyűlölöm ugyanis a Barom Bódog-ságot (így hívják a darab 

író-főszereplőjét), nemcsak századunk első harmadának jelenségeként, mert az nemcsak 

azé a koré, amikor Karinthy Frigyes felismerte. Ezért írtam a partitúra első oldalára: 

történik az 1920-as években, de történhetne ma is.”  

Kárpáti János zenekritikus a Láng-opera Televíziós bemutatója után többek között ezt 

írta: „Láng István már több alkalommal is tanúbizonyságát adta kitűnő színpadi 

érzékének. A főiskolás korában írt Pathelin mestertől kezdve, az Operaházban 

bemutatott Mario és a varázslón, valamint a Pécsi Balettnek írt különböző darabokon 

keresztül 
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A nagy drámaíró - opera 

 A gyáváig, mely utóbbiból sajnos csak egy koncertelőadásra átalakított töredéket volt 

alkalmunk hallani. Mindezek alapján nem jelenthetett meglepetést számunkra, hogy a 

most bemutatott televíziós vígoperában is kiváló mesterségbeli tudással megírt 

dialógusokat hallottunk. Csupán azon lepődtünk meg, hogy Láng István –igaz, 15 évvel 

ezelőtt – Karinthy e szellemes, de a kabarétréfa műfaján nem túlmutató jelenetét 

átplántálta az operaszínpadra. Azt hiszem, hogy a vállalkozás mögött a Televízió zenei 

dramaturgiájának az a hamis koncepciója rejlik, hogy az ilyesféle humoros és rövid 

darabokon keresztül becsempészhető a közönség kegyeibe az igényes és mai hangvételű 

opera műfaja. Mi más magyarázhatná Láng igazi operájának, a Sarkadi Imre 

kisregényéből írt  A gyávának  mellőzését, mi indokolhatná helyette az ifjúkori 

kabarétréfa-megzenésítés műsorra tűzését.” 

 



232 

Láng István: Hegedűverseny (1980) 

1980. május 1-jén a Zeneakadémia nagytermében hangzott el Láng István 

Hegedűversenyének bemutatója. A szólót Pauk György hegedűművész játszotta, a 

kamarazenekart Lehel György vezényelte.  A szokástól eltérően a versenyművet a 

bemutató előtt, még 1979 nyarán hanglemezfelvételen rögzítették, így a 

hangversenytermi premier időpontjában a mű – már kinyomtatott partitúra és hanglemez 

formájában is hozzáférhető volt.   

 

 

Pauk György hegedűművész 

A Pauk György fölkérésére komponált és neki ajánlott alkotásról a hegedűművész többek 

között így nyilatkozott: „Láng István régi jó barátom, hegedű-darabjainak főiskolás 

korom óta első előadója voltam. Mai magyar szerzőtől az utóbbi években nem 

játszottunk hegedűversenyt, azért kértem őt egy új mű megírására. Tudtam, hogy 

elképzelése egyezik az enyémmel abban, hogy a hegedű valójában éneklő hangszer. Az 

új Hegedűversenyben nagyon sok örömöm tellett, és azt remélem, hogy nemcsak 

Budapesten, hanem a kiváló Londoni Simfoniettával sokszor és sokfelé eljátszhatom, 

ahol velük együtt szerepelek.” Székely András zenekritikájában így fogalmazott: „A 

főiskolai tanulóévekre visszanyúló barátság az alapja Láng István és a Londonban élő 

kiváló magyar hegedűművész, Pauk György kapcsolatának.  
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A hegedűművész elsősorban a széles ívű, daloló kantábilitásban találja meg saját hangját. 

A zeneszerző újat kereső és a hegedűművész hangszerének múltba néző jellege ellenére, 

a versenyműben találkoztak: a hagyományos hangszer – mai lehetőségeinek területén.  A 

szólóhangszert vonóskar nélküli kamarazenekar kíséri (hadd legyen a szólóhegedű a 

maga nemében egyedülálló!).  A bemutató előadáson és a hanglemezfelvételen Láng 

István Hegedűversenyével Pauk György remekelt: magától értetődő természetességgel és 

eleganciával játszotta a helyenként boszorkányosan nehéz szólamot.” 

  

Láng István: IV. szimfónia (1984) 

Évek folyamán a Rádióban az új művek bemutatásának bizonyos hagyománya alakult ki. 

Példa rá Láng István IV. szimfóniája, amelyet a Rádiózenekar Lehel György 

vezényletével 1984. november 28-án először a közönség előtt játszott el a Zeneakadémia 

nagytermében, majd a 6-os stúdióban elkészítette a mű hangfelvételét és ezt követte a 

rádió-bemutató.  

 

Láng István 

Láng István egy későbbi beszélgetés alkalmával Lehel György karmesterre és  

a IV. szimfónia előadására így emlékezett: „Lehel György személyében sikerült olyan 

karmesterrel összejönnöm, akinek – a Rádiózenekarhoz hasonlóan – óriási tapasztalata 

volt a modern zenével kapcsolatosan.  
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Ezt azért kell megjegyezni, mert a karmesterek repertoárjára, általában, a 150 év alatt 

kialakult zenekari összeállítás és gondolkodásmód a jellemző.  

Ha most kiemelem azokat a pontokat, ahol az életem összekapcsolódott Lehel György 

karmesteri munkásságával, akkor kiderül, hogy azokra a műveimre, amelyeket ő dirigált, 

mindig a zenekari hangzás mássága volt jellemző.  A darabbal való ismerkedés közben 

biztosan küzdött ezzel a zenei anyagban jelentkező szokatlansággal, de a szóbeli 

megbeszélés idejére már elrendezett magában mindent.  A IV. szimfónia volt az utolsó 

művem, amit Lehel György mutatott be. Neki is ajánlottam.”  

Néhány gondolatot idézek Csengery Kristóf zenekritikájából: „Láng István eddigi 

szimfóniáiban megfigyelhető a kettős törekvés: kapcsolódni a régi műfaji-formai 

tradícióhoz és egyúttal bizonyos részletekben variálni, elrajzolni ezt a hagyományt.  

A IV. szimfónia szerkezete is a 3 tételes gyors-lassú-gyors modellt követi, ám a zenei 

folyamat nem szimmetrikus, hanem egyenes vonalú, s a szokásossal ellentétben fordított 

dramaturgiájú. Más szóval: a mű dinamikája a finálé felé haladva nem emelkedik, hanem 

süllyed. A darab tervezése nem a felépülésé, hanem a maximumon indul, s útja a 

fokozatos – tudatos – leépítés. Láng az egyes tételeket latin címekkel látta el: Mors 

(halál), Vae (jaj), és Post (után), amelyek azt jelzik, hogy a fájdalom és emlékezés 

problémakörét szándékozik bejárni, ám hangsúlyozottan a túlélőt és nem az eltávozottat 

állítva a figyelem középpontjába.” 

 

LÁNG ISTVÁN MŰVEINEK RÁDIÓS FELVÉTELEI 

 

1959  Brácsverseny + A forradalomhoz (kórus) 

1960  Vonóstrió +  Dal a felszabadulásról (kórus) + Új örömre ébredj (kórus) 

1961  Concerto (szimf.) + Scherzo (versenymű – tétel) 

1962  Bájoló (kórus) + Dal az ész diadaláról (kórus) 

1963  Gyere velem (kórus) + Márciusi tűz (kórus) 

1964  Hajnali dal (dal) + Jöjj május (vokális) + Kiáltás (dal) + Olimpia 1964 (kórus) 

          Tőr (dal) 

1965  Az agglegény (vokális) 

1966  II. fúvósötös 

1967  II. fúvósötös (2. és 3. felvétel!) +  Hajnali dal (dal) (2. felvétel!) 

          Kiáltás (dal) (2. felvétel!) + Tőr (dal) (2. felvétel!) + Október emléke (kórus) 

1968  II. vonósnégyes 

1970  Gyászzene (szimf.) + Fohász (kórus) 
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1971  Április ünnepén (kórus) + Arckép belülről (vokális) 

1972  Concerto bucolico (versenymü) 

1973  Cassazione (kamara) + Töredékek (vokális) + Villanások (hangszerszóló) 

          VIT 1973 (kórus) 

1974  Intermezzók (hangszerszólók) 

1975  Duó + Együttállások (kamara) + Improvizációk cimbalomra + Tűz (kórus) 

1976  III. fúvósötös + Monológ (kürtre) 

1977  Hullámok I. (vokális) + Hullámok II. (kamara) 

          Láncolat (hangszerszóló) + Szóló basszusfuvolára 

1979  Csillagratörők – kantáta + Duó két trombitára + Dramma breve (hangszerszóló) 

          Szóló basszusfuvolára + III. vonósnégyes 

1980  Duók (cimbalomra) 

1981  Gyászdal (kórus) + Kettősverseny + Zene 2-4-3 (kamaraegyüttes) 

1982  Cassazione (kamara) (2. felvétel) + Iokasté (vokális) 

          Kvintett + Rézfúvós szextett 

1983  Láncolat (hangszerszóló) (2. felvétel!) + Soliloquium + III. szimfónia 

1984  IV. szimfónia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 

         
Ára: 2000 Ft 


