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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 ERKEL FERENC ZENESZERZŐRE 

 

(1810. november 7. Gyula - 1893. június 15. Budapest) 

magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész 

 

Erkel Ferenc 

A Bátori Mária című első operáját 1840-ben írta. A szövegkönyv szerzője Egressy Béni, 

aki ezután egészen haláláig (1851) segítőtársa volt operaszerzői munkájában. 1844-ben 

megnyerte a Kölcsey Himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot.  

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc után a főváros hangversenyéletének 

fellendítésén fáradozott. Vezetésével alakult meg 1853-ban a Filharmóniai Társaság, 

amelyet számtalan esetben vezényelt. Bánk bán című operáját, amely egyben pályájának 

csúcsát is jelentette, 1861-ben mutatták be. Közreműködött a Zeneakadémia 

megalakításánál (1875), amelynek tíz éven át igazgatója és zongoratanára volt. Az 1884-

ben megnyíló operaház főzeneigazgatója lett. Erkel nevéhez fűződik a magyar nemzeti 

opera megteremtése. Neves sakkozó volt. 

 

Részlet a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

1928-ban ünnepelte a Budapesti Filharmóniai Társaság alapításának 75. évfordulóját. 

Tekintsük át röviden a nagy múltú együttes történetét. 1853. november 20-án, a Nemzeti 

Múzeum dísztermében mutatkozott be Pest-Buda közönségének a Filharmóniai Társaság 

zenekara. Alapítója és első elnökkarnagya Erkel Ferenc volt. Vezetői közé tartozott 

később Erkel Sándor, Kerner István, Dohnányi Ernő, Ferencsik János, Kórodi András. 

Tagjai a Nemzeti Színház, majd az Operaház muzsikusai voltak. Ápolták a klasszikus 

zenei hagyományokat és élenjártak az új zene megismertetésében. A hangversenyeket 

kiváló hazai és külföldi karmesterek vezényelték és világhírű szólisták működtek közre.  
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Erkel Ferenc Bánk bán című operája magyar és német nyelven (1930) 

1930. november 7-én emlékeztek Erkel Ferenc születésének 120. évfordulójára.  

Az Operaházban a Bánk bán című operáját adták elő, az előadást a Rádió is közvetítette. 

A Rádióéletben így írtak róla:„A magyar zenetörténelemnek nagyon is nevezetes napja  

1930. november 7-e, mert kerek 120 esztendővel ezelőtt ezen a napon született Erkel 

Ferenc, a magyar operaírás múlhatatlan érdemű úttörője és a magyar opera elődök nélkül 

való megteremtője. Ragyogó pályafutásának koronája azonban a Himnusz, amellyel 

minden magyar szívében örök emléket emelt az Erkel névnek.” 

A születésnapi Bánk bán után december 19-én a Berlini Rádióban is felcsendült az 

opera, mégpedig német nyelven. A Rádióélet részletesen beszámolt az előzményekről: 

„Lothar Rudolf, budapesti születésű német író tavasszal részt vett a Színpadi Szerzők 

budapesti világkongresszusán és itt annyira föllelkesült, hogy kijelentette: ezen túl nagy 

energiával fogja terjeszteni Németországban a magyar kultúrát.  

Ő kezdeményezte a Berlini Rádiónál Erkel operájának előadását. Ezen a német nyelvű 

előadáson két budapesti művész: Szabó Lujza és Fehér Pál is részt vett, és a híres, 

magyar származású karmester, Széll György vezényelt. A közvetítést átvette a Lipcsei, a 

Königsbergi és természetesen a Magyar Rádió is.”  

 

Palló Imre énekelte a baritonra átírt Bánk bán szerepét az Operaházban (1940) 

1940. március 15-én az Operaházban ünnepi est keretében mutatták be Erkel Ferenc  

Bánk bán című operáját, alaposan átdolgozott, felújított formában. Egressy Béni régies 

szövegét Nádasdy Kálmán, a zenéjét pedig Rékai Nándor dolgozta át. Mindezt sokan 

kegyeletsértésnek tartották. Több kritikus lázadozott az ellen, hogy Bánk bán megszokott 

tenor-szólamát bariton-fekvésre írták át. Tekintélyes muzsikusok adták közre 

véleményüket ez-ügyben, köztük  

Kodály Zoltán is, akinek a Nemzeti Újságban megjelent nyilatkozatát idézem: 

„Mindazok, akik előtt Katona József Bánk bánjának alakja lebegett, alighanem már 

annak idején is meglepetéssel fogadhatták, hogy az Operaházban tenoristára bízták ezt a 

főszerepet, amely sokkal inkább komor, mélyhangú énekest kívánna. Lehetséges, hogy 

Erkel Ferencet az akkori közfelfogás indíthatta erre, amely szerint főszerepet csakis 

tenoristának tudtak elképzelni.  
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Az is lehetséges, hogy olyan rendkívüli tehetségű tenoristája volt, akiről úgy találta: 

éppen ő benne kelt teljes illúziót az alak. A magam részéről nagy érdeklődéssel várom az 

Operaház mostani kísérletét és lehetségesnek tartom, hogy Bánk bán valódi karaktere 

ezzel a változtatással még csak feltűnőbb lesz.” 

 

Palló Imre (1891-1978) 

Bánk bán szerepének átírására az a körülmény is késztethette az Operaház vezetőségét, 

hogy Székelyhidy Ferenc visszavonulása után nem volt olyan tenorista, aki hangban és 

kiállásban e nagy magyar operahőst alakíthatta volna. Simándy József, a későbbi 

legendás Bánk bán 1940-ben még csak az Operaház kórusának tagja volt. A bariton-

fekvésre átírt Bánk bán szerepét Palló Imrére bízták. Az ő szavait idézem: 

 „A legnagyobb lelkesedéssel és magasra fokozott becsvággyal készülök a nagy feladatra. 

Érzem a felelősséget és érzi a felújítás minden tényezője: le kell győznünk bizonyos 

előítéletet, amely talán stílus-, vagy kegyeletsértést lát abban, hogy megváltoztatjuk a 

szerep eredeti hangfekvését.” 

A vitát végül a közönség döntötte el, mert Palló Imre Bánk bán szerepében nagy sikert 

aratott. A kritikusok véleménye is pozitív volt. Az Esti Kurirban ez olvasható:  

„Az a baritonista, akire az új Bánk bán címszerepét bízták: Palló Imre. A magyar 

játékszín egyik legfőbb büszkesége. Nagy színész! Mestere az emberábrázolásnak. 

Nekünk ünnep volt, hogy tőle hallhattuk, láthattuk ezt a szerepet.”  

A Függetlenség kritikusa nem lelkesedett az átdolgozásért, de megjegyezte: „Elfogadjuk 

az új Bánkot, egyszerűen azért, mert amellett, hogy megfelelő hőstenor esetén az eredeti 

hangnemhez való visszatérés lehetősége változatlanul fennáll: Palló Imre meggyőz és 

legyőz, valóban él. Szinte pórusaiban hordozza magyarságát.  
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Ki lehet mondani róla, hogy megfelel az Erkel Ferenc és Katona József elképzelései 

szerint való tragikus hősi eszménynek.”  

 

Az Erkel-év eseményei (1960) 

1960-ban, az Erkel-év ünnepi kínálatában tudományos előadások, kiállítások, 

hangversenyek szerepeltek, a Rádióban pedig felvételeket készítettek az elfeledett Erkel-

operák részleteiből.  

A Muzsika c. folyóiratban is több tanulmány jelent meg, közülük Losonczi Ágnes 

írásából idézek: „Ha Erkel nem tett volna mást, csak megírja a Hunyadi László, a Bánk 

bán és a Dózsa György c. operáját, már akkor is megérdemelné az elismerést. De 

munkájának érdeme nemcsak zeneszerzői tevékenységében van. Halhatatlan szerepét 

abban kell keresnünk, hogy életének minden korszakában segített ébreszteni vagy ébren 

tartani a nemzet öntudatát.  És ha büszkék vagyunk a magyar nemzeti kultúrára, az 

előadó-művészetre, a pedagógiára, az Operaházra, énekeseinkre vagy a 

kórusmozgalomra, akkor tudni kell, hogy jóformán mindegyik út elején ott van az úttörők 

között Erkel Ferenc, hogy az önálló magyar zenei fejlődést a legtöbb területen az ő 

bámulatos szívóssága és nagy tehetsége indította meg.” Az Erkel-év egyik eredménye 

éppen az volt, hogy nemcsak a zeneszerzőről emlékeztek meg, hanem a magyar zenei 

élet megalapozásának legtevékenyebb alakjáról is. Vajda János mondotta egykor: „A 

Himnusz, a Hunyadi, a Bánk bán zeneszerzőjénél akadhat idővel még nagyobb magyar 

zeneszerző, de nagyobb érdemű nem.”  

November 7-én, Erkel Ferenc születésnapján az Operaházban a Bánk bán c. operát adták 

elő, amelyet a Rádió is közvetített.  

 

Erkel Ferenc énekverseny (1960) 

1960-ban az Erkel-év jegyében szervezték meg az őszi Budapesti Zenei Heteket, és 

azon belül az első Magyarországon rendezett nemzetközi énekversenyt. Az Erkel 

Ferenc nevét viselő verseny célja az volt, hogy megismertesse és megszerettesse a 

zeneszerző műveit azokkal is, akik a magyar nemzeti opera megteremtőjének alkotásait 

csak hírből ismerték.  
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Erkel Ferenc Brankovics György c. operája a Rádióban 

1977. január 1-jén ünnepi műsorként mutatta be a Rádió Erkel Ferenc Brankovics 

György c. operájának stúdiófelvételét. Az Operaház kitűnő fiatal szólistáit, a Rádió ének- 

és zenekarát Kórodi András vezényelte. Feuer Mária zenekritikus írásából idézek: „A 

Hunyadi család történetköréhez kapcsolódó, Szerbia földjén játszódó opera zenei 

nyelvezetében – Erkel korábbi műveihez képest – gazdagodott. A magyar verbunkos, 

illetve a népies műzene talajából fakadó hangvételhez szláv és törökös elemek társultak. 

Dallamai súlyosabbak lettek és tömegjeleneteinek ábrázolása is színesebbé vált. Nemcsak 

a nemzeti kegyelet, hanem ezen erények fölismerése bátorította az Operaházat, hogy a 

zenedrámát gyökeresen átdolgozva 1962-ben ismét műsorára vegye. Romhányi József a 

librettót írta újjá.  

Kókai Rezső – a kor zenéjének kiváló ismerője, a nagy műveltségű zenetudós-zeneszerző 

– pedig, a partitúra kiigazítását végezte el.  A mű azonban megváltozott formájában sem 

tudta a közönség rokonszenvét igazán kivívni, s végül lekerült a játékrendről. Ilyen 

előzmények után látott hozzá a Rádió a Brankovics György hangszalagra rögzítéséhez – 

az eredmény hallatán csak azt mondhatom: méltán.” 

 

Romhányi József (1921-1983) 

 

Erkel Ferenc: Névtelen hősök (1980) 

A Magyar Rádió egyik nagyszerű törekvése volt, az Erkel-hagyaték elfelejtett műveinek 

felvétel-sorozata, amelynek segítségével a zenetörténeti emlék eleven, hallható élménnyé 

vált. 1980. december 26-án karácsonyi-ünnepi műsorként hangzott el – az ősbemutató 

után 100 évvel a legújabb értékmentés: Erkel Ferenc Névtelen hősök című operája. A 

régi leírásokból tudjuk, hogy Erkel Ferenc nagy kedvvel fogott hozzá a Névtelen hősök 

című, idillikus történetet feldolgozó opera komponálásához.  
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Bátorság volt a 70 éves mestertől újra átélni élete legnagyobb, meghatározó élményét, a 

szabadságharc korát – olyankor, amikor már csak kevesen kívántak emlékezni a régmúlt 

napokra. A zeneszerző utolsó előtti művét 1880. november 30-án mutatták be a pesti 

Nemzeti Színházban. Az opera librettóját Tóth Ede, az egykori jeles népszínmű szerző 

írta. Átdolgozását Romhányi Józsefre, a magyar nyelvet briliáns ügyességgel használó 

verselő-szövegíróra bízták. Az ő szavait idézem: „Az 1848-49-es szabadságharc idején 

játszódik a történet: egy kapzsi asszony módos gazdához akarja kényszeríteni lányát. A 

lány azonban megszökik a tervezett kényszer-esküvő elől, és szerelmesét követve-

keresve beáll a honvédek sorába. A fordulatos cselekményt megtartva – de a mai magyar 

prozódiának megfelelő, új szövegkönyvet írtam, a prózai jeleneteket pedig versbe 

szedtem. Így most már a zenéhez illőbb szöveggel szólalhat meg, ez a vígjátéki elemeket 

sem nélkülöző zenedráma.” 

 

Kórodi András (1922-1986) 

Kórodi András karmesternek is része volt az Erkel-mű felfedezésében: „Amikor az eddig 

tetszhalott  Névtelen hősök partitúráját előástuk az operai kottatár mélyéről, csakugyan 

porosnak látszott. De a leporolt kottában eleven, számomra ismeretlen Erkel-muzsikát 

találtunk: hazafias érzés, nemes dallamok, jó színpadképesség jellemzi a darabot. A 

zeneszerző kísérlete, hogy műveibe beépítse a népzenét, sehol sem olyan szerencsés, mint 

itt ebben a kései operában.” 

 

Emlékműsorok Erkel Ferenc és Liszt Ferenc születésének 175. évfordulóján 

1986-ban előtérbe került a híres magyar zeneszerző-páros: Erkel Ferenc és Liszt Ferenc 

emléke.Erkel 1810. november 7-én született, Liszt pedig 1811. október 20-án.  
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Így az 1985-1986-os esztendőben mindkettőjük születésének 175-ik, egyben Liszt Ferenc 

halálának 100-ik évfordulójára is emlékeztünk. Az ünnepi alkalomról Erkel Tibor, a 

Magyar Rádió Zenei főosztályának vezetője nyilatkozott: „Bartók és Kodály – a 20. 

századi „ikercsillag” - követték egymást, részt vettek a magyar zenei élet magas 

színvonalú formálásában, nemzetközi elismertetésében, - mindennek előzményeként, 

nagyon hasonló vonásokkal működött Erkel és Liszt a 19. században.  

 

Erkel Tibor (1934-2017) 

Erkel komoly rész vállalt a magyar operakultúra megteremtésében, művei azonban nyelvi 

akadályok miatt nem jutottak el az európai színpadokra. Az évforduló kapcsán azon 

igyekszünk, hogy külföldön is többet tudjanak meg Erkelről, aki nemcsak 

zeneszerzőként, hanem szervező- és pedagógiai tevékenységével is rendkívül nagy 

jelentőségű volt a magyar zene fejlődésében.” 

 

Az Erkel-évforduló eseményei 

Az Erkel-évforduló bevezetéseként hangzott el Németh Amadé 18 részes sorozata:  

Az első magyar operakísérletektől – Erkel művészetéig címmel. Az előadó áldozatos 

kutatómunkáját kiegészítve, a kéziratos anyagokból a Rádió felvételeket készített, 

feltárva azt a zenei hátteret, amelyből Erkel életműve kifejlődött. E sorozatot követően 

műsorra tűzték Erkel Ferenc Hunyadi László, Bánk bán, Sarolta, Brankovics György, 

Névtelen hősök és Bátori Mária című operájának rádiófelvételét. 

 

Erkel-hangverseny Gyulán (1990) 

Erkel Ferenc 1810. november 7-én született a Békés-megyei Gyulán. A szülőváros 

méltómódon őrzi díszpolgárának emlékét. Műveiből 1990. március 15-én hangversenyt 

rendeztek, amelyet a Magyar Rádió is közvetített.  
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Bónis Ferenc (1932-2019) 

 

A hagyományt-teremtő koncert szerkesztője és műsorvezetője Bónis Ferenc 

zenetörténész műsorajánlatában ezt írta: „Gyulai székhellyel működik az Erkel Ferenc 

Társaság, amely azzal a céllal alakult, hogy a város híres szülöttének szellemében 

küzdjön a nemzeti zenekultúra terjesztéséért, ápolásáért, általánossá tételéért.  

Az ünnepi hangversenyen bemutatjuk az ismeretlen Erkelt: a méltatlanul mellőzött 

zongoraművek és kamarazenei kompozíciók szerzőjét. Ősbemutató előadásban tárjuk a 

gyulai közönség és a rádióhallgatók elé Erkel nemrégiben felbukkant, nyolc évtizeden át 

elveszettnek hitt, brácsára és zongorára írott művét.” 

Erkel Ferenc mélyhegedűre és zongorára komponált Verbunk fantáziája Németh Amadé 

rekonstrukciója után, azaz – a fennmaradt kottaanyag felhasználásával, kiegészített, 

javított formában került közönség elé. Előadói: Lukács Péter és Kassai István voltak.   

 

Németh Amadé (1922-2001) 
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Erkel Ferenc „a magyar opera úttörője”, zeneszerző, karmester, zongoraművész és tanár 

életművével sokan foglalkoztak az elmúlt évszázadban, de még mindig nem eleget.  

Németh Amadé karnagy Erkel című könyvében a maga és a mások kutatásainak 

eredményeit foglalta össze. Az Előszóban többek között ezt írta: „Erkel Ferenc élete 

átívelte csaknem az egész 19. századot. Egész hosszú életét a reformeszmék és a nemzeti 

függetlenség szolgálatában élte le. Forradalmian gyújtó zenéjét énekelték a 

szabadságharc katonái és a nemzetre hulló gyászban Bánk és Tiborc gránitalakjaival 

protestált az elnyomatás ellen. A kiegyezés illúzióját Dózsa szellemének felidézésével, a 

politikai hitszegést Brankovics tragédiájának hangjaival bélyegezte meg, a konszolidáció 

ábrándképeibe beleszőtte a Névtelen hősök honvédsirató muzsikáját. Következetesen 

megőrzött elvei miatt maradinak kiáltották ki, és élete alkonyán – minden elismerés és 

népes családja ellenére – magányosság jutott osztályrészéül.” 

 

 

1993: Erkel Ferenc-emlékév 

A magyar zenei élet az 1993-as esztendőt „Erkel Ferenc emlékévnek” nyilvánította,  

a zeneszerző halálának 100-ik évfordulóján. Bónis Ferenc sorait idézem: 

„Halál-évfordulót sose ünnepelj! – mondja az íratlan szabály. Nem is azt ünnepeljük, 

hanem a végső percet megelőző gazdag életet. Ünnepeljük azt az alkotót, aki 

megalapozta a romantikus magyar operát és operajátszást, a Budapesti Filharmonikus 

Társaság alapítóját, a Nemzeti Színház és az Operaház főzeneigazgatóját, a 

Zeneakadémia első igazgatóját és zongoratanárát, az ország kardalosainak vezérét. 

Széchenyihez hasonlóan: mindkettejük fő gondja kiművelt emberfők sokaságának 

megteremtése volt – és mindkettő maradandót alkotott, maradandó eszméket és 

maradandó intézményeket. Van tehát mit ünnepelnünk, van mire emlékeznünk a 

centenáris esztendőben.” A Magyar Rádió az esztendő folyamán Erkel összes dalművét 

műsorára tűzte. Alkotó-művészetének ilyen széleskörű bemutatására soha nem volt még 

példa.  Az „Erkel-év” országos ünnepségeinek kalendáriuma 60-70 nagyobb eseményt 

tartott számon. Gyula, a zeneszerző szülővárosa is több fontos rendezvénynek adott 

otthont, sőt, 1993. március 15-én ott kezdődött meg az „Erkel-év”.  
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Az Erkel Ferenc Társaság és a Nemzeti Filharmónia közös rendezvényén – melyet a 

Bartók rádió is közvetített – Erkel, Liszt és Volkmann zongoraművei mellett – 

meglepetésre – Mosonyi Mihály VII. vonósnégyese „bemutatóként” hangzott el.  

 

 

 

 

Erkel Ferenc 
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EMLÉKEZZÜNK LISZT FERENC ZENESZERZŐRE 

(1811. október 22. Doborján - 1886. július 31. Bayreuth) 

Zeneszerző, zongoraművész, karmester és zenetanár. 

 

 

Liszt Ferenc 

 

Apja, Liszt Ádám, Esterházy herceg hivatalnoka, korán felismerte fiának kivételes zenei 

tehetségét, és minden lehetőséget megragadott kibontakoztatására. Liszt kilencéves 

korában már nyilvánosság előtt zongorázott Sopronban és Pozsonyban, majd hamarosan 

műpártoló főurak támogatásával Bécsben folytathatta tanulmányait Czerny és Salieri 

tanítványaként. 1822. december 1-jén mutatkozott be Bécsben.  

A 11 éves Liszt első koncertje nagy feltűnést keltett. Itt találkozott Beethovennel, Czerny 

közvetítésével, aki korábban Beethoven tanítványa volt. Tanulmányai közben  

 hangverseny-körútra indult. Londoni bemutatkozását számos újabb meghívás követte 

Franciaországba, Svájcba, majd ismét Angliába.  

Műsorán többnyire a népszerű operákra írt ábrándok, parafrázisok szerepeltek.  

1827-ben egy időre Párizsban telepedett le, ahol tehetségének köszönhetően a társasági 

élet ünnepelt hőse lett. Itt ismerkedett meg Chopinnel, akitől eltanulta a zongorajáték 

árnyalatait, valamint Berliozzal, akitől a zenekari nyelvet és a programzene új vívmányait 

sajátította el. Az 1830-as évek végén újabb hangversenykörutakra indult, bejárta egész 

Európát, Portugáliától Oroszországig. 1835-ben a genfi konzervatórium tanára lett.  
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Az 1838-as pesti árvízkatasztrófa károsultjait Bécsben rendezett hangversenyeinek 

jövedelmével támogatta. Ugyanilyen bőkezűen járult hozzá néhány évvel később a bonni 

Beethoven-emlékmű létrehozásához. Az oroszországi hangversenykörutak során 

megismerkedett az orosz komponisták művészetével és szerelmével, Carolyne zu Sayn-

Wittgenstein hercegnővel. A negyvenes évek elején Weimarban az udvari színház 

karmestere lett, itt népszerűsítette és vezényelte kortársai műveit, valamint tanította a 

kontinens minden sarkából érkező pályakezdő muzsikusokat és komponistákat. Liszt 

élete utolsó évtizedeit Weimar, Róma és Budapest között osztotta meg. A budapesti 

Zeneakadémia első éveiben készséggel segítette a magyar zenekultúra újonnan kialakuló 

központját, és vállalta, hogy az év néhány hónapjában itt tanítson. 

Liszt rendkívül termékeny zeneszerző volt. Műveinek nagy részét zongorára komponálta, 

ezek zömének eljátszásához rendkívüli technikai tudás szükséges. Alkotásainak 

viszonylagos ismeretlensége azzal magyarázható, hogy rengeteg darabot komponált: 

mintegy 400 eredeti művének zöme virtuóz zongoramű, szimfónia, szimfonikus 

költemény, mise. Összesen kb. 1400 művet komponált (beleszámolva eredeti műveit, 

átiratait stb.), amivel minden idők egyik legtermékenyebb zeneszerzője. A programzene 

lelkes támogatója volt. Zenei átiratokkal is foglalkozott, és az olyan legbonyolultabb 

zenekari művekkel is megbirkózott, mint például Beethoven szimfóniái. Művei a világ 

minden részén elmaradhatatlan elemei a koncertprogramoknak.  

 

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

A magyar zene tündöklő mesterei  

A magyar zene tündöklő mesterei: Liszt Ferenc, Thomán István, Dohnányi Ernő és 

Bartók Béla. Láthatatlan szál köti össze őket: a zongoratanár és tanítvány kapcsolata. 

Érdemes felvillantani e fényes pályák egymással összefüggő történetét. 

1875-ben nyitották meg a Zeneakadémiát a mai Irányi utca helyén lévő Hal téren, egy 

akkor a Duna partra néző bérelt házban. Öt év múlva elkészült az új Sugár úti, ma 

Andrássy úti épület. Liszt Ferenc alapítója, elnöke és 11 éven keresztül, 1886-ban 

bekövetkezett haláláig, tanára volt a Zeneakadémiának. Megosztotta életét Budapest, 

Weimar és Róma között.  



14 

Ebben az időben Erkel Ferenc, Gobbi Henrik, majd Erkel fia, Gyula tanítottak a zongora-

szakon. Az ő legjobb növendékeikből választotta ki Liszt azokat, akiket tehetségesnek 

talált. Liszt tanítványai megjelölt emberek voltak. Hiszen ők látták a mestert, hallották a 

hangját, gyönyörködtek páratlan zongoraművészetében. Felkutatott tanítványainak száma 

427 volt.  

 

Thomán István (1862-1940) 

Liszt magyar tanítványai közül kiemelkedik Thomán István, aki később 

zongoratanárként leghívebben őrizte meg és legeredményesebben adta tovább mestere 

pedagógiai szellemét.  Egyszer így nyilatkozott: „Zenei pályám legfőbb büszkesége, 

hogy a zenészek legnagyobbja, Liszt Ferenc volt a mesterem, a másik büszkeségem, 

hogy Dohnányi Ernő és Bartók Béla voltak a tanítványaim.”  

 

1928. október 22-én a Rádióban is megemlékeztek Liszt Ferenc születésének 

évfordulójáról. Thomán István, Liszt egykori tanítványa mondta az ünnepi beszédet, 

majd a zongorán játszotta el mesterének néhány művét. 

 

Ünnepi hangversenyek közvetítése Sopronból (1929) 

1929-ben még nagyon is közeli volt az 1920-as trianoni határozat Magyarország új 

határairól. Sopron volt az egyetlen magyar város, amely akkor szabadon dönthetett 

jövőjéről. Népszavazáson dőlt el, hogy a város és a környékén lévő falvak lakosai 
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Ausztriához, vagy Magyarországhoz akarnak-e tartozni. A többség Magyarországot 

választotta továbbra is hazájának. Így ez a nyugati határvidéken lévő patinás, kulturált, 

szép város a mienk maradt.  

Az 1929-es év folyamán hangversenyek, ünnepi misék, kamarazene estek rendezésével 

ünnepelték a Soproni Zeneegyesület alapításának 100 éves évfordulóját. 

A hangversenysorozat kimagasló eseménye az október 21-i és 22-i hangverseny volt. 

Mindkettőre az ország legnevesebb zeneszerzőit és előadóművészeit hívták meg.  

A Rádió helyszíni közvetítése által az ország zenekedvelői is részesei lehettek az 

emlékezetes koncerteknek. Az október 21-i jubileum műsorában elhangzott Bartók Béla 

Rapszódia zongorára és zenekarra c. műve, a zeneszerző zongoraszólójával.  

A másik műsorszám Dohnányi Ernő fisz-moll szvitje volt a komponista vezényletével. 

Nagyszabású volt Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusának előadása is: a Soproni 

Zeneegyesület és a budapesti Filharmóniai Társaság tagjaiból alakult zenekar játszott, a 

soproni és a budapesti Bazilika egyesített kórusa énekelt, a tenor-szólót pedig 

Székelyhidy Ferenc, az Operaház művésze szólaltatta meg.  

 

1929. október 22-én Liszt Ferenc születésnapjára emlékeztek. A nagy magyar 

zeneművész emlékét mindig nagy gonddal őrizték Sopronban, hiszen a közeli 

Doborjánban született és 9 éves korában éppen e városban lépett először közönség elé. A 

zeneértő közönség számon tartotta, hogy innen indult el a zongoraművész-zeneszerző 

fényes pályafutása.  A soproni koncerteken jelen volt Molnár Jenő Antal zenekritikus is. 

Az ő írásából idézek: 

„A Liszt Ferenc emlékhangverseny volt a jubileumi ünnepségek búcsúestje.  

A hangverseny műsorán Magyarország két legnagyobb zongoraművészének Bartók 

Bélának és Dohnányi Ernőnek neve került egymás mellé. Hosszú idők óta először történt 

meg, hogy együtt, egy hangverseny keretében léptek fel, mint zongoraművészek. Bartók 

Liszt Ferenc Weinen und Klagen változatait adta elő.  

A krisztusi tragédiát ecsetelő robusztus, megrázó hangzatok klasszikus tökéllyel 

mintázódtak meg keze alatt. Feledhetetlen volt a művet záró fölséges korál megkapó 

áhítata. Dohnányi a h-moll szonátát, a romantikus mondanivalók gyönyörű költeményét 

játszotta, amelyet senki nálánál beszédesebben tolmácsolni nem tud.  
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A két nagy művészhez harmadiknak Stefániai Imre csatlakozott, aki Liszt Assisi Szent 

Ferenc legendáját adta elő. Petőfi Sándor híres soproni katonáskodásához kapcsolódó 

aktualitással Hubay Jenő Petőfi-dalai szerepeltek még a műsoron Székelyhidy Ferenc 

előadásában, Herz Ottó zongorakíséretével.”   

 

Hubay Jenő (1859-1937) 

 

Elfeledett Liszt-mű Hubay Jenő átiratában (1930) 

A Magyar Rádió 1930. február 3-án magyar zeneművekből összeállított műsort 

sugárzott, 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.” 
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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.  

 

A Liszt Ferenc Társaság ünnepi estje (1932) 

A magyar zenei élet október 22-én, Liszt Ferenc születése napján, mindig tisztelettel 

emlékezik meg nagy muzsikusáról. 1932. októberben azonban világraszóló Liszt-

ünnepségekre készülődtek. Megalakult a Liszt Ferenc Társaság gróf Apponyi Albert és  

gróf Zichy Jánosné elnökletével, akik még személyesen ismerték a mestert. Stefániai 

Imre, a Társaság ügyvezető igazgatója terveikről a következőket mondotta: 

„A magyar kultuszkormánnyal karöltve készítjük elő a jövő esztendőben, 1933-ban 

megrendezendő nemzetközi Liszt zongoraversenyt. Szóhoz juttatjuk a fiatal művészeket 

és előadjuk Liszt alkotásait, ápoljuk hagyományait. Öt év múlva, Liszt halálának 50. 

évfordulóján haza szeretnénk hozatni Bayreuthból Liszt hamvait, s felállítani Liszt 

Ferenc szobrát. A magyar Pantheonban akarjuk tudni Liszt hamvait és a magyar 

szívekben, Liszt, a halhatatlan magyar muzsikus emlékét és remekeit.”   

A Liszt Ferenc Társaság 1932. október 22-én a Zeneakadémián tartotta alakuló 

díszhangversenyét, ahol a kor legnevesebb művészei tolmácsolták Liszt műveit.  

A koncertet a Rádió is közvetítette. 

 

Liszt Ferenc kultusza (1934) 

A Liszt Ferenc Társaság hangversenyét közvetítette a Rádió 1934. május 28-án 

a Vigadóból. A Budapesti Hangversenyzenekart Felix Weingartner, a kiváló osztrák 

karmester vezényelte. Az elsősorban karmesterként ismert Weingartner zeneszerzést is 

tanult, például 1883-ban, 20 éves korában Liszt Ferencnél. Ez alkalomból jelent meg 

Papp Viktor zenetörténész cikke Liszt Ferenc kultusza címmel.  
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Felix Weingartner (1863-1942) 

Íme egy részlete: „Liszt kultuszát elsősorban nekünk, magyaroknak kell ápolnunk, hiszen 

ő a mienk! A Magyar Rádió fennállása óta elől jár ebben a munkában. Nincs hét, nincs 

nap, hogy a nagy magyar zeneszerző valamelyik műve fel ne csendülne. Felvilágosító és 

tudományos felolvasások sűrűn hangzanak el Lisztről, és a Rádió minden jelentősebb 

Liszt hangversenyt közvetít.” 

 

Papp Viktor (1881-1954) 

Papp Viktor ezt a gondolatot folytatta Liszt Ferenc halála évfordulóján, amikor a 

Rádióélet hasábjain a következő felhívással fordult a hazai közvéleményhez:  

Hozzuk haza Liszt Ferencet! „Ha Bayreuthról beszélünk, nemcsak Wagner, hanem Liszt 

Ferenc is eszünkbe jut. Hiszen ott halt meg 1886. július 31-én és ott is van eltemetve. 

Halálakor környezetében egyetlen magyar ember sem volt, Thomán Istvánt és Miska 

inast kivéve. Thomán, mint fiatal tanítvány nem juthatott befolyáshoz, Miska pedig nem 

számított. Fejetlenség és zűrzavar uralkodott a koporsó körül.  Liszt leányához 
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Cosimához két olyan távirat érkezett ekkor, amely a temetkezési helyre vonatkozott. Az 

egyiket Wittgenstein hercegné küldte Rómából, mely szerint Liszt mondta neki, hogy 

Budapesten akar eltemettetni a Ferencrendiek szerzetesi ruhájában.  Ugyanezt erősítették 

meg Liszt Ferenc magyar barátai is, akik szerint a mesternek van Bécsben egy 

végrendelete, melyben azon óhaját fejezi ki, hogy holtteste Budapesten temettessék el. A 

táviratoknak azonban nem volt foganatjuk. 

Liszt Ferenc Bayreuthban nyugszik ma is és nem idehaza. Holott Richard Wagner 

városában mindig csak a második hely lehet az övé. Többször és sokan megkísérelték 

felemelni szavukat ez ellen az igazságtalanság ellen.  

Kossuth hamvai itthon vannak, Rákóczit haza hoztuk s Liszt még sincs itthon. 

Hozzuk haza Liszt Ferencet! Kiáltjuk a pusztába, milyen régóta már!”  

 

Magyar történelmi arcképek. Liszt Ferenc zongoraciklusának bemutató előadása 

1935. március 15-én a Rádió ünnepi műsorában Stefániai Imre zongoraművész igazi 

zenei csemegével szolgált: bemutatóként játszotta el Liszt Ferenc Magyar történelmi 

arcképek című sorozatát. E művében Liszt hét olyan közéleti személynek, költőnek, 

politikusnak és muzsikusnak állított zenei emléket, akikhez kimutathatóan valamilyen 

személyes kapcsolat fűzte. Ezek a következők voltak: Széchenyi István, Eötvös József, 

Vörösmarty Mihály, Teleki László, Deák Ferenc, Petőfi Sándor és Mosonyi Mihály.  

Liszt 1885-ben életének utolsó előtti évében egészítette ki a már korábban keletkezett 

négy darabot és komponálta egységessé a ciklust. Azt is tervezte, hogy zenekarra fogja 

hangszerelni, de erre nem került sor. Ez a ciklus szomorú, gyász-darabokból áll és 

zeneileg is eltér Liszt korábbi stílusától. Talán ez az oka, hogy oly ritkán csendülnek fel. 

Liszt életében a kottája sem jelent meg. Göllerich Ágost, Liszt tanítványa lemásolta 

ugyan a ciklust és 1935-ben Lipcsében talán kinyomtatták. Legalábbis erre utal a 

Rádióéletben megjelent cikk: 

„Göllerich másolata a lipcsei Breitkopf és Härtel cég tulajdonába jutott, kiadásra csak 

most, a Liszt emlékév küszöbén kerül sor. A kiadócég előzékenysége révén a Magyar 

Rádió fogja bemutatni a Magyar történelmi arcképeket, Liszt magyarságának egyik 

legmeggyőzőbb dokumentumát.” (Budapesten csak 1956-ban jelent meg nyomtatásban, 

az Új Zenei Szemle című folyóirat mellékleteként.) 
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1935. március 15-én tehát Stefániai Imre bemutatóként adta elő a kéziratból megtanult 

darabokat. Az ismert zongoraművész már korábban is sok ismeretlen Liszt-mű 

bemutatásával szolgálta a Liszt-kultuszt. Az ünnepi műsor bevezető előadását  

dr. Major Ervin tartotta. 

 

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!” 1935. szeptember 10-én a Magyar Rádió a Liszt-

emlékév bevezetéseként emlékezetes koncertet rendezett. A Nemzetközi Rádióunió 

akkoriban változtatott a cserehangversenyek addigi rendjén. A színvonal emelésével 

egyúttal kötelezővé tette az Unió tagjai számára a kölcsönös közvetítést. Így 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. 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.  
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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.” 

  

A Liszt emlékév eseményei (1936) 

Liszt Ferenc születésének 125. és halálának 50. évfordulója alkalmából rendezték meg a 

Liszt emlékévet, amely 1935. október 22-én, a mester születésnapján kezdődött, és az 

1936-os év ugyan ezen a napján zárult.  

Íme a legfontosabb események: 1936. február 3-án Liszt problémák címmel tartotta meg 

Bartók Béla székfoglaló előadását a Magyar Tudományos Akadémián.  

A bevezetésből idézek: „Négy kérdést tűztem ki vizsgálat tárgyául: négy olyan kérdést, 

amely minket Liszt Ferenccel és élete művével kapcsolatban különösen érdekelhet. Az 

első kérdés arra vonatkozik, vajon mennyire érti meg a mai nemzedék Liszt 

szerzeményeit, mit szeret közülük jobban, mit kevésbé. 25 évvel ezelőtt cikket közöltem 

egy folyóiratban Liszt zenéje és a mai közönség címmel, ebben megpróbáltam erre a 

kérdésre feleletet adni, hogy az akkori zenebarátok és átlagzenészek bizony majdnem 

kizárólag Lisztnek az aránylag kisebb jelentőségű, inkább csak külső csillogású műveit 

fogadták el és kedvelték, a legbecsesebbeket, a csodálatosan jövőbe mutatókat 

visszautasították, nem szerették, nem kellett nekik. Azóta ugyan sokat javult a helyzet, de 

még mindig nem tartunk ott, ahol lehetne és kellene.” 

 

Papp Viktor Liszt Ferenc élő magyar tanítványai c. könyve is 1936-ban jelent meg. 

Részlet a kötet bevezetőjéből:  

„Liszt sokrétű egyéniségének egyik jellegzetes vonása: tanító-hajlama, mely egész életén 

végigvonult. Nem volt a mai értelemben vett pedagógus, hat évtizeden át mégis ő 

tanította zenére a világot, Párizsban, Genfben, Weimarban, Rómában és Budapesten. 

Liszt Ferenc tanítványai megjelölt emberek. Megkülönböztetett tiszteletben járnak 

közöttünk. Hiszen ők látták a mestert, hallották a hangját, gyönyörködtek a páratlan 

zongoraművészetében, dicsekedtek kézszorításával, legendás homlok-csókjával, 

feddésével, vagy elismerésével.  

Tanítványainak száma: 427, köztük olyan nevek, mint Emil Sauer, Hans von Bülow,  
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Felix Weingartner, Joachim József, Nikisch Artur, Mosonyi Mihály, Szendy Árpád,  

Thomán István és Zichy Géza. Szinte elkáprázik az ember szeme a tündöklő névsortól.”   

 

Liszt még élő tanítványai a Stúdióban (1936) 

A Rádió vezetősége felkérte Papp Viktort, hogy a mikrofon előtt is szólaltassa meg Liszt 

Ferenc még élő magyar tanítványait. Akkoriban 9 személyről volt tudomásuk. Közülük 

néhányan külföldön éltek, vagy a rádióműsor idején nem tartózkodtak Budapesten, 

Thomán István pedig betegsége miatt nem lehetett jelen. Végül négy hiteles Liszt-

tanítvány vállalta a rádiószereplést: Forster Stefánia, Kramer Ernesztin, Varga Vilma és 

Vaszilievits Olga. Megemlítjük még, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban díszes 

emlékkiállítást rendeztek és a megnyitó ünnepségen a 76 esztendős Göllerichné Voigt 

Gizella, Liszt kedves tanítványa játszott a mester zongoráján.  

 

Liszt-emlékezés Doborjánban és Bayreuthban (1936) 

Liszt Ferenc halálának 50. évfordulóján 1936. július 31-én magyar küldöttség 

zarándokolt a burgenlandi Doborjánba, hogy a szülőházában emlékezzenek a 

zeneszerzőre. A tervek szerint több ezer ember utazott volna külön filléres vonattal, de az 

osztrák kormány „fertőző betegségekre” hivatkozva nem engedélyezte a beutazást. A 

kulturális intézmények képviselői mégis megjelentek az ünnepségen. Nevükben Hlatky 

Endre, a Rádió igazgatója helyezte el a koszorút, a következő felírással:  

„Liszt Ferenc dicső emlékének a Magyar Nemzet”. 

Bayreuthban, ahol Liszt hamvai nyugszanak, ugyancsak tartottak ünnepi hetet.  

A hangverseny sorozat kiemelkedő eseménye: Liszt Szent Erzsébet legendájának 

előadása volt, a budapesti Operaház együttesének tolmácsolásában. Az Operaház 270 

tagú személyzete, szólisták, kórus és zenekar külön vonaton utazott Bayreuthba.  

Velük tartott néhány száz magyar zenebarát is. A scenirozott oratórium előadást  

a Magyar Rádió is közvetítette Bayreuthból.  

 

A Liszt emlékév zárása (1936) 

Megemlítek még egy vidéki bemutatót is: Szombathelyen, az országos dalosversenyen 

hangzott el először Kodály Zoltán Liszt Ferenchez c. kórusa, amelyet Vörösmarty 
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Mihály ódájára komponált. A felsorolt műsorok is illusztrálják, hogy a magyar zenei élet 

minden ága, a fővárosban és vidéken egyaránt, bekapcsolódott a Liszt-év eseményeibe.  

Az emlékévet a Krisztus-oratórium előadása zárta a Zeneakadémián, Vittorio Guy olasz 

karmester vezényletével. A jubileumi esztendő mottója is lehetett az a gondolat, amelyet 

Liszt Ferenc e mű címoldalára írt: „Járjunk az igazság útjain szeretetben, s mindenképpen 

növekedjünk Ő hozzá, aki a Fő: Krisztus!” 

 

Dohnányi Ernő (1877-1960) 

 

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.  
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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.” 

 

Elhunyt Felix Weingartner karmester és Emil Sauer zongoraművész, 

akik egykor Liszt Ferenc tanítványai voltak (1942) 

Felix Weingartner osztrák karmester és Emil Sauer zongoraművész halálhíréről értesült a 

zenei világ, 1942 tavaszán. 

 A Magyar Rádió igényes műsorral adózott emléküknek.  

A két művész sorsában, életútjában több hasonlóságot fedezhetünk fel. Születésük idejét 

néhány hónap, halálukat pedig csak néhány nap választotta el egymástól: mindketten 80. 

életévük határán tértek örök nyugovóra.   

Pályafutásuk kezdetén, 1883 és 1885 között mindketten Weimarba mentek, hogy Liszt 

Ferenctől kapjanak tanítást, életre szóló útmutatást. Hasonlítottak még abban is, hogy 

mindketten szoros kapcsolatban voltak a magyar zenei élettel. Emléküket Péterfi István 

zenetörténész írásai alapján idézzük fel: 

 

Péterfi István (1884-1962) 

„Felix Weingartner neve több mint félévszázadig a zenekarvezető művészet 

legmagasabb csúcsát jelentette: átfogó kultúrája, széleskörű műveltsége, kivételes 

szellemi képessége, zseniális zenei tehetsége sugárzott karmesteri pálcájából. 
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Megjelenésének, mozdulatainak nemessége, zenekarra és közönségre egyforma 

szuggesztivitással ható dirigálása karmester-ideállá avatták. Megfordult a világ 

valamennyi zenei metropolisában és mindenhol rendkívüli sikerrel vendégszerepelt. 

Budapestre csaknem évenként ellátogatott, ahol számos tisztelője és barátja várta a 

nagyszerű művészt.” 

 

A német Emil Sauer Budapesten szinte második otthonra talált, hiszen rajongóinak 

egész hada vette körül. Több-száz budapesti koncertje után az utolsó 1941. 

novemberében volt, amikor Péterfi István ezt írta az idős mesterről: „Emil Sauer a 

Vigadó zsúfolt termében ismét felejthetetlen élménnyel ajándékozta meg a közönséget, a 

nagyanyákat, akik legszebb zenei emlékeiket jöttek felidézni és az unokákat, akik 

ugyanúgy szívükbe zárhatták korunk legnagyobb pianistáját.” A zongoraművész 

következő budapesti koncertje 1942. május 6-ra volt meghirdetve, de helyette már csak 

halálhíre érkezett.  

Péterfi István meghatottan búcsúztatta:„A Mester már soha többé nem ülhet a 

zongorához, amelynek hatvan év óta páratlan művésze volt. Sauer a zongorajáték Liszt 

Ferenc lánglelkével megalapított grand artjának utolsó nagy képviselője. Művészetében 

a legtisztább költőiség a legfényesebb virtuozitással párosult. Eszményien csiszolt 

technika, nemesen csengő zongoratónus, szigorú formaérzék, választékos ízlés jellemezte 

játékát, melynek fennkölt pátoszában egy örökifjú romantikus poétalélek nyilatkozott 

meg.” 

 

Liszt Ferenc születésének 150. évfordulója (1961) 

Liszt Ferenc születésének 150. évfordulóját számtalan hangversenyen ünnepelték az 

egész év folyamán. Sokszor felvetődött már a kérdés, hogy Liszt magyar volt-e?  

Az egykori Magyarországon, Doborjánban született 1811. október 22-én. Anyanyelve 

német, irodalmi nyelve francia. Mégis, amikor 1838-ban meghallotta a pest-budai 

pusztító árvíz hírét, egyik levelében többek között ezt írta:   

„Visszahelyezkedtem a múltba és fölleltem szívemben gyermekkori emlékeim minden 

kincsét, tisztán, érintetlenül. Nagyszerű tájkép bontakozott ki lelki szemeim előtt: a Duna 

folyó, a széles rónaság, a termékeny föld. Magyarország, az én hazám!  
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Én is fia vagyok ennek a féktelen nemzetnek, amelyre még bizonyára jobb napok várnak! 

Ez a faj mindig büszke és hősies volt. Dicsőséges jövő vár reá, mert bátor és erős.”  

Liszt Ferenc szavait – még ha kicsit patetikusan hangzanak is, mégis jólesik újra olvasni. 

 

Liszt Ferenc szimfonikus költeményei (1984) 

1984-ben kezdődött el az a sorozat, amelyben a Rádiózenekar Liszt Ferenc valamennyi 

szimfonikus költeményét eljátszotta Budapest hangversenytermeiben, rádiófelvételen és 

hanglemezen. A nagyszabású vállalkozás irányítója Joó Árpád Kanadában élő karmester 

volt, aki egyre gyakrabban vendégszerepelt Budapesten.  

Liszt Ferenc életművében a szimfonikus költemények kiemelkedő helyet foglalnak el.  

Számukat a szerző eredetileg 12-re tervezte – a régi mesterek szokása volt 6-os, 12-es, 

vagy 24-es szériákat komponálni – később azonban megtoldotta még egy,  A bölcsőtől a 

sírig című, Zichy Mihály rajzának ihletésére született kései remekművel. A sorozat 

legnépszerűbb darabja a Les préludes. Figyelmet érdemelnek azonban azok is, amelyek 

Liszt magyarság-tudatát, hazafias érzéseit fejezik ki. Ezek közé tartozik a Hungária című 

szimfonikus költemény.    

Amikor Liszt Ferenc 1838-ban Pestre érkezett, Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című 

lángoló szavú ódával köszöntötte a világhírű zeneszerzőt, akiben ez a vers mély 

nyomokat hagyott és a Hungária című művével válaszolt rá. Ez az egyetlen szimfonikus 

költemény, amelyet idehaza – a pesti Nemzeti Színházban – mutattak be, a zeneszerző 

vezényletével. A kompozíció magyaros témái, dallamvilága, ritmikája, színes 

hangszerelése jelentősen hozzájárult Liszt Ferenc magyarországi népszerűségéhez. 

 

A Liszt-év eseményei (1986) 

Az 1986-os esztendőt az UNESCO Nemzetközi Zenei Tanácsa Liszt-évnek nyilvánította, 

így nemcsak hazánkban, hanem Európa számos városában felidézték életét és legendás 

művészetét. A Magyar Rádió gazdag összeállításában elhangzott a Dupla vagy semmi 

vetélkedő, valamint két sorozat, amelyben a mester kórusműveit Mátyás János, dalait 

pedig Szitha Tünde ismertette. 

 



27 

Az egyik legjelentősebb esemény a 11 részes hangversenyciklus volt, amelyről Batta 

András írt műsorajánlót: „Liszt Ferenc kétszeres évfordulóján a Rádió koncertsorozatot 

kínál a zeneszerető hallgatóságnak – Lázár Eszter szerkesztésében.  

Kiváló művészek segítségével megszólalnak olyan művek, melyekkel Liszt egykor, 

virtuóz zongoristaként oly népszerű volt, és a kevésbé ismert időskori, meditatív stílusú 

darabjai, valamint melodrámái, egyházi- és kóruskompozíciói közül is néhány. 

Különlegesség, sőt, magyarországi bemutató a Johanna a máglyán című, mezzoszoprán 

hangra és zenekarra írott mű előadása.” 

Ez utóbbi megállapítást levélben egészítette ki Dr. Nádor Tamás pécsi zenetörténész: 

„Legújabb kutatásaim közben bukkantam rá a Pécsi Zenekedvelők Egyesülete  

1932. február 15-ei filharmonikus hangversenyének nyomtatott műsorlapjára.  

Ennek tanúságaként a koncert 3. száma: Liszt Jeanne d'Arc a máglyán volt, amelyet 

zenekari kísérettel Kalliwoda Olga énekelt. Másnap a helyi napilapban megjelent az 

elismerő kritika is.” 

 

További műsorok Liszt jegyében: Batta András Európa zenéje Liszt zongoráján című 

előadásaiban számba vette azokat az átiratokat és parafrázisokat, amelyek segítségével a 

mester – komponista társainak operáit népszerűsítette Európa szerte.  

Papp Márta és Lázár Eszter több éves kutatómunkája eredményeként készült el a Liszt 

nyomában Európában című 13 részes műsor, amely azt mutatta be, hogy egy-egy 

fontosabb város, ország milyen szerepet játszott Liszt Ferenc életében, és viszont: mit 

jelentett Liszt tevékenysége és személyes jelenléte egy város, ország számára. 

 

100 éves a magyar Liszt Ferenc Társaság (1993) 

A Tavaszi Fesztivál időszakában – Erkel Ferenc halálának 100-ik évfordulója mellett – 

még egy másik centenáriumi esemény is kiemelt szerephez jutott: a magyar Liszt Ferenc 

Társaság ünnepelte 100 éves fennállását. 

A Társaság történetéről és működéséről Eckhardt Mária számolt be: „A 100 év több is, 

kevesebb is, ha azt vizsgáljuk, hogy a Liszt Ferenc nevét viselő, az ő műveinek 

népszerűsítésére szövetkező társulás 1850-ben alakult meg, ám voltak olyan évek, amikor 

– részben önkéntes, részben kényszerű – szünetet kellett tartani.  
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Eckhardt Mária 

A kifejezetten „Liszt Ferenc Társaság” nevet azonban 1893-ban vette föl a már korábban 

is működő egyesülés. Az 1973-ban Forrai Miklós kezdeményezésére újjászervezett Liszt 

Ferenc Társaság ezt az 1893-as formátumot tekintette jogi elődjének. A Társaság tagjai 

nagy lendülettel végzik munkájukat, amelynek céljai: koncertek. előadások, kirándulások 

„Liszt-nyomában” bel- és külföldön, Liszt-hanglemez nagydíj, emléktáblák, pályázatok, 

kiadványok és kapcsolattartás a világ többi, összesen 17 Liszt-társaságával.”  

1993-ban a Liszt Ferenc Társaság elnöke ifjabb Bartók Béla volt, társelnöke pedig Forrai 

Miklós és Eősze László. A főtitkári teendőket Hamburger Klára látta el, őrá hárult a 

százéves jubileum ünnepségeinek megszervezése is. A gazdag és változatos programban 

szerepelt: hogy a világ Liszt-társaságai számára nemzetközi találkozót szerveztek, 

előadásokat tartottak, a Liszt Hanglemez nagydíj nyertes felvételeiből kompakt-

hanglemezeket készítettek, valamint kiállítást és jó-néhány hangversenyt rendeztek. 
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Emlékezzünk Viski János zeneszerzőre 

(Kolozsvár, 1906. június 10. – Budapest, 1961. január 16.) 

Zeneszerző, főiskolai tanár 

 

 

A kolozsvári születésű Viski János hegedűművésznek készült, ezt az ambícióját  

19 éves korában (három önálló hegedűest után) a zeneszerzés kedvéért feladta,  

és 1927-ben Kodály Zoltán tanítványa lett.  

 

 

Kodály Zoltán (1882-1967) 

 

 

A Zeneakadémián (1927–32) Viski kiválóan teljesített, Kodály Zoltán minden tanévben 

jeles minősítéssel értékelte egyik legkedvesebb tanítványa munkáját leckekönyvében. 
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Tanulmányai befejezése után visszatért Erdélybe, de Kolozsvárról Zoványba költöztek 

édesanyjával, erről tanúskodik Kodály Zoltánnal 1933 és 1935 között folytatott 

levelezése. Ebben az időszakban komponálta első zenekari művét, 

 az öt tételes Szimfonikus szvitet.  

1940-ben a budapesti Nemzeti Zenede tanára, 1941-ben a kolozsvári Konzervatórium 

igazgatója volt.  1942-től pedig a budapesti Zeneakadémia zeneszerzés főtanszak tanára 

lett 1961-ben bekövetkezett haláláig. 

Működése idején számos, később híressé vált hallgató mestere volt, például Dobszay 

László, Eötvös Péter, Földes Imre, Hidas Frigyes, Láng István, Károlyi Pál, Lendvay 

Kamilló, Petrovics Emil, Simon Albert, Soproni József, Szőllősy András, Szőnyi 

Erzsébet és sokan mások. 

1961-ben hunyt el, egy munkahelyi vita után lett rosszul. 

1960 végén volt egy ülés a Zeneakadémián, ahol Szabó Ferenc igazgató a plénum előtt 

azzal vádolta Viski Jánost, hogy „reakciós metódusokkal tanítja a zeneszerzést.”  

Egy ilyen kijelentés egyenlő volt a megsemmisítéssel. Viski akkor már szenvedett a 

szívével, a gyógyszere nem volt nála, kórházba került és amint a jelen levő tanítványai 

később tanúsították: nem is akart meggyógyulni. 1961. január 16-án befejezte 

életpályáját. Emléke tovább él tanítványaiban. 

 

Sírja a Farkasréti temetőben 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Farkasr%C3%A9ti_temet%C5%91


31 

Műveit Budapesten kívül számos külföldi nagyvárosban is bemutatták, többek között 

Párizsban, Bécsben, Berlinben, Drezdában, Lipcsében, Rotterdamban, Zürichben, 

Stockholmban, Helsinkiben, Osloban, Luxemburgban, Prágában, Varsóban, Triesztben, 

Belgrádban, Bukarestben, Ankarában, illetve Portlandban és Torontóban.  

Főbb művei: Szimfonikus szvit (1937), Két magyar tánc (1938), Enigma (1939), 

Hegedűverseny (1947), Zongoraverseny (1953), Gordonkaverseny (1955),  

Az irisórai szarvas (1958), kórusművek, dalok.  

Viski János munkásságának elismeréseként Erkel-díjat (1954), Érdemes Művész címet 

(1955), és Kossuth-díjat (1956) kapott. 

 

Dobos Kálmán (1931-2013) 

 

Viski János emberi nagyságát mutatta, hogy tanítványául fogadta Dobos Kálmánt, 

a szolnoki születésű fiatalembert, aki 14 évesen egy robbanásban elveszítette látását. 

Szülei a zenetanulásban támogatták. Zongoraművésznek készült, de mindinkább a 

zeneszerzés vonzotta. A zongora tanulmányok után többször megpróbált bejutni a Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakára, de a felvételi bizottság néhány tagja 

a vakságot leküzdhetetlen akadálynak tartotta. Viski János mégis úgy határozott, hogy 

felveszi az osztályába, ahol 1957-ben meg is kapta a diplomáját. 

Dobos Kálmán, az egykori hálás tanítvány 1963-ban monográfiát írt tanára életéről, 

művészetéről. 
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Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

Willem Mengelberg (1871-1951) holland karmester 

 

Viski János Szimfonikus szvitje Mengelberg vezényletével (1939)  

1939. március 6-án Budapesten vendégszerepelt Willem Mengelberg karmester,  

és a Filharmóniai Társaság élén előadta Viski János Szimfonikus szvitjét is.  

A sikertörténet két évvel korábban kezdődött a Rádióban, ahol 1937. december 12-én az 

akkor 31 éves zeneszerző Op. 1-es Szimfonikus szvitjét mutatták be.  

Dohnányi Ernő, az akkori koncert karmestere ugyanis elküldte a partitúrát Willem 

Mengelbergnek, az amszterdami Concertgebouw vezető karmesterének. Mengelberg 

azonnal válaszolt a szerzőnek és nagy elismeréssel írt a szvitről. Egyben közölte, hogy 

felveszi azt műsorába. Így került sor a budapesti hangversenyre. A koncertlátogatók nagy 

érdeklődéssel várták a társadalmi eseményt jelentő Mengelberg szereplést.  

Viski János darabját a virtuóz hangszerelés és a biztos mesterségbeli tudás jellemezte. 

Mengelberg volt az első, aki lelkesen megtapsolta a dobogón megjelenő szerzőt.  

A budapesti hangverseny után pedig magával vitte a szvit partitúráját és Európa szerte 

bemutatta, ezzel elismerést szerzett a komponistának.  
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Rajter Lajos (1906-2000) 

Viski János Enigma című művének bemutatója a Rádióban (1940) 

1940. március 11-én a Rádióban hangzott el első alkalommal Viski János Enigma című 

szimfonikus költeménye, az Operaház tagjaiból alakult zenekar előadásában, Rajter Lajos 

vezényletével. A zeneszerzőt Balassi Bálint Aenigma című verse ihlette komponálásra, 

amely az elvesztett szerelmes iránti fájdalmat fejezi ki. Az enigma szó rejtvényt jelent és 

Balassi költeményének allegorikus voltára utal.  

A Rádióban megtartott ősbemutató után röviddel sor került a mű hangversenytermi 

előadására is, amikor a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Sergio Failoni 

vezényelte. Erről a koncertről Gaál Endre, a Magyar Nemzet kritikusa így írt: „Az 

évadnyitó est újdonsága a kiemelkedő tehetségű zeneszerző, Viski János Enigma 

szimfonikus költeménye volt. Balassi hasonló című versét követő program-muzsika. A 

mű a legjobb minta, Kodály után indul. A kompozíció faktúrája igen jó. Viskiben van 

bátorság ahhoz, és ebben sok fiatal szerzőnk példát vehetne tőle, hogy őszinte legyen. A 

magyar ízlés szerint való dallam uralkodó szerepe, a tiszta és világos forma, a kifejező 

ritmus, a harmóniák és a hangszerelés nemes színe jellemzi a művet.” 

Az ifjú zeneszerző Willem Mengelbergnek, az amszterdami Concertgebouw zenekar 

vezető karmesterének ajánlotta művét, aki ezt is, mint ahogy a pályaindító Szimfonikus 

szvitjét is, Európa-szerte sikerrel mutatta be. Az Enigma elnyerte a Kisfaludy Társaság 

tetszését is, olyannyira, hogy Viski Jánosnak, mint az 1935  

és 1941 közötti években született legjobb alkotás szerzőjének ítélte oda a 

Greguss emlékérmet.   
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Bemutatták Viski János Hegedűversenyét (1947) 

1947. április 27-én mutatták be Viski János Hegedűversenyét. A zeneszerző ezt a három 

tételes művét Zathureczky Ede hegedűművésznek ajánlotta. A nagy sikerű bemutató 

hangversenyen ő játszotta a szólót a Székesfővárosi Zenekar kíséretével, Fricsay Ferenc 

vezényletével.  

 

 

Zathureczky Ede (1903-1959) 

 

Viski János zeneszerző legvonzóbb témáit korábbi műveiben is a vonósokra bízta, a 

Hegedűversenyben azonban a kedvenc hangszere szóló szerepet kapott. A zeneszerző 

hosszú ideig érlelte magában a művet. Erre az alkotó módszerére utal Dobos Kálmán, az 

egykori tanítvány írása is: „Az olyan alkatú művész számára, mint amilyen Viski János is 

volt, teljes nyugalom szükséges ahhoz, hogy alkotni tudjon. Lassan dolgozott, de 

folyamatosan és könnyedén, rendszeresen, szigorú munkaterv szerint.  

A komponálás sohasem jelentett számára megerőltetést, azonban az önmagával szemben 

támasztott igények megkövetelték a felvetődő témák rendkívül gondos választását. Az 

elkészült műveket többször, alaposan átdolgozta, csiszolta és csak ezek után adta ki 

kezéből.”   
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Ferencsik János (1907-1984) 

Viski János: Zongoraverseny (1953) 

1953. április 26-án a Rádiózenekar Ferencsik János vezényletével mutatta be  

Viski János Zongoraversenyét Bánhalmi György szólójával. A szerző ezt a művét 

Kodály Zoltánnak ajánlotta 70. születésnapja alkalmával. A május 30-i hangversenytermi 

bemutató után Sárközy István a Szabad Nép hasábjain így méltatta a darabot: „Viski 

János komoly művészi tudással és hangszerismerettel megírt zongoraversennyel 

gazdagította a magyar versenymű-irodalmat. A háromtételes mű szorosan kapcsolódik a 

19. század romantikus hagyományaihoz, ugyanakkor beilleszkedik a 20. század haladó 

műzenéjének légkörébe. Témájának lírai és drámai ereje, a konfliktusok kibontása sok 

erőt és szenvedélyt tükröz. A Zongoraverseny legnagyobb erényei közé tartozik a 

szólóhangszer és zenekar szembeállításának igazi versenyszerűsége és az, hogy a 

zongoraszólam kitűnően használja a hangszer-adta művészi lehetőségeket.”  

 

Viski János: Gordonkaverseny (1956) 

Az 1956-os év Kossuth-díjasai között volt Viski János zeneszerző.  

Legújabb művét, a Gordonkaversenyt 1955. december 14-én mutatták be 

hangversenyteremben, a versenymű hangfelvétele pedig 1956. januárban készült el a 

Rádióban. A gordonkaszólót Banda Ede játszotta, a Magyar Állami Hangversenyzenekart 

Ferencsik János vezényelte.  

Pándi Marianne zenetörténész így írt a zeneszerzőről: „Viski János a magyar romantikus 

zene legjobb hagyományainak volt folytatója, nemcsak a népdalok alkotó módon történő 

adaptációja tekintetében, hanem a hangszerek természetének alapos ismeretében is. Nem 

véletlen, hogy életműve középpontjában éppen hangszeres versenyművei állnak.” 
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Viski János életművének egyik kutatója, volt tanítványa: Dobos Kálmán. 

Az általa írt monográfiában ez olvasható: „Viski János a Hegedű- és Zongoraverseny 

sikereit követő néhány év múltán, ismét a versenymű formájához fordult. Ezúttal a 

gordonka kapta a szóló-szerepet. A Gordonkaverseny szintén bizonyítéka Viski pompás 

dallaminvenciójának és annak, hogy bár egész életműve, egyéni úton ugyan, de a 

Kodály-iskola alapján haladt, mégis élénk érdeklődéssel figyelt más művészi 

törekvésekre is és képes volt azok eredményeit beolvasztani saját, kiépített 

művészetébe.”  

 

Viski János 

Elhunyt Viski János zeneszerző (1961) 

1961. január 16-án 55 éves korában, rövid betegség után váratlanul elhunyt Viski János 

zeneszerző, főiskolai tanár.   

Viski először a kolozsvári Zenekonzervatórium igazgatója, majd 1942-től kezdve a 

budapesti Zeneművészeti Főiskola tanára volt.  Egyik tanítványa, Dobos Kálmán,  

monográfiát írt életútjáról, zeneszerzői munkásságáról. Ebből idézek:   

„Viski János reánk maradt műveiből pontos képet nyerhetünk egy különös, zárkózott 

egyéniség benső világáról. És ez a világ, minden zárkózottsága mellett, az emberszeretet 

melegét árasztotta maga körül, a természet ragyogó szépségét tükrözte vissza, a benne 

fogant művészi alkotásokban és a mindennapi életben egyaránt.  
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A Bartók és Kodály utáni nemzedék jelentős alakja ő és művészete értékes színt jelent a 

magyar zene mozaikjában.” 

 

 

Bródy Tamás (1913-1990)  

A Rádióújság Mit vezényelek a héten? című sorozatában Bródy Tamás karmester az  

1961. február 22-ei hangversenyének műsoráról számolt be. Többek között ezt mondta: 

„A Rádiózenekar koncertjét a 6-os stúdióban tartjuk meg és fő műsorszámunk a nemrég 

elhunyt Viski János Enigma című szimfonikus költeménye. Az Enigma karrierje a 30-as 

évek közepén kezdődött el, amikor Viski János az akkor még új művet be akarta mutatni 

a Budapesten tartózkodó világhírű karmesternek, Willem Mengelbergnek. Miután engem 

Viskihez afféle atyafiság fűzött, merthogy mindketten erdélyiek voltunk, engem kért 

meg, zongorázzam el Mengelbergnek. A találkozóra, érdekes véletlen, éppen a Rádió 1-

es stúdiójában került sor. A mester leült az egyik sarokba és végighallgatta az Enigmát. 

Az utolsó akkordok után hosszasan hallgatott, majd kijelentette: a művet rövidesen 

bemutatja az amszterdami Concertgebouw zenekarával. Úgy is lett és Viski kompozíciója 

ezzel megkezdte immár három évtizedes sikeres nemzetközi pályafutását. Amikor három 

hónappal ezelőtt hangszalagra vettük a művet, még élt szerzője – közvetítése ma már 

kegyeletes emlékezés reá.”  Viski János zeneművei ma is várják újbóli felfedezésüket. 
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Viski János műveinek rádiós felvételei 

 

1952  Enigma – szimfonikus költemény + Induló + Szimfonikus szvit  

1953  Virág és pillangó (Vörösmarty Mihály)  

1955  Harsan a kürtszó (Rossa Ernő)  

1956  Gordonkaverseny  

1957 Két magyar tánc + Virág és pillangó (Vörösmarty Mihály) (2. felvétel)  

1958  Hegedűverseny + Zongoraverseny  

1959  Az irisórai szarvas – ballada baritonszólóra és zenekarra (Áprily Lajos)  

1962  Hegedűverseny (2. felvétel)  

1963  Enigma – szimfonikus költemény (2. felvétel)  

1964  Harsan a kürtszó (Rossa Ernő) (2. felvétel)   

1972  Induló (2. felvétel)  

1974  Verbunkos induló  

1983  Virág és pillangó (Vörösmarty Mihály) (3. felvétel)  

1988  Hegedűverseny (3. felvétel) 
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Emlékezzünk Veress Sándor zeneszerzőre 

 
(Kolozsvár, 1907. február 1. – Bern, 1992. március 4.)  

Zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus és népzenekutató 

 

Veress Sándor 

 

Szüleivel 1917-ben költözött Kolozsvárról Budapestre. 1923 és 1927 között Kodály 

Zoltán tanítványa volt a budapesti Zeneakadémia zeneszerzés szakán.  

1927-től 1933-ig a zongora szakon tanult Hegyi Emánuelnél, majd Bartók Bélánál. 

Már tanulmányai alatt, 1927 és 1934 között, népdalkutatóként dolgozott a Néprajzi 

Múzeumban Lajtha László mellett, és 1930-ban népdalgyűjtő úton is részt vett 

Moldvában, ahol mintegy 150 népdalt rögzített fonográfra. A moldvai népdalgyűjtő út 

eredményeinek hatására Bartók 1934-től népzenei asszisztensként alkalmazta a 

rendszerezési munkálatok segítésére a Magyar Tudományos Akadémián.  

Bartók Béla 1940-es emigrálása után Kodály Zoltán munkatársaként dolgozott.  

Kodály Zeneakadémiáról történt távozása után, 1943-tól Veress vette át a zeneszerzés 

főtanszak vezetését.  A főiskolán tanítványai között volt ebben az időszakban többek 

között Ligeti György és Kurtág György is. 
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1945 után a kultúrában történő kommunista térfoglalással Veress nem tudott együtt élni. 

Olyan zeneszerző volt, aki művészeti kérdésekben nem ismert el politikai korlátokat.  

Mind erősebben felbukkant benne az emigráció gondolata. 

1949. február 6-án elhagyta hazáját. E miatt 1949-ben – Kodály Zoltán után másodikként 

– megítélt Kossuth-díját sem vehette át. Svájcban, Bernben telepedett le. 1950-től a berni 

konzervatóriumban oktatott zeneszerzést és zeneelméletet, majd 1968–1977 között a 

berni egyetem zenetudományi tanszékén tanított.  

 

Zeneszerzőként 1933-ban mutatkozott be Budapesten, és ezt követően külföldön is 

sikerrel szerepeltek művei. Tóth Aladár már 1937-ben elismeréssel írt róla: „Igaz művész 

szólal meg…, akinek magasabb ideáljai vannak, aki a muzsikától komolyan vár és 

követel valamit saját lelke és embertársai számára…, aki a zene hangjaival tisztázni akar 

és tisztázni is tud valamit… a kavargó élet káoszából”.  

Műveinek alapja a népzene, de már korai periódusában is törekedett az új nyugat-európai 

stílusáramlatok megismerésére, és tapasztalatainak felhasználására.  

 

Magyarországi alkotó korszakának jelentős művei a Térszili Katica című táncjáték 

(1943) és a Sancti Agustini Psalmus, Szent Ágoston szövegére írt zsoltár (1944). 

Bartók Béla 1945-ben bekövetkezett halála a legmegrázóbb eseményeként hatott  

rá, és a gyászünnepélyre zenekari siratóéneket komponált, amelyet görögül Threnosnak 

nevezett.  1948-ban pedig, a forradalom centenáriumára írta a Respublica-nyitányt, 

Petőfi Sándor szövege nyomán.  

Svájci munkássága alatt jelent meg műveiben először a tizenkét fokú szerkesztési 

technika, saját stílusához, egyéni hangjához igazítva (Vonóstrió, 1954).  

Több versenyművet írt, jelentős alkotásai között van a Hommage a Paul Klee című 

fantázia, a Zongoraverseny, a Passacaglia concertante, a Vonósnégyes-verseny és a 

Klarinétverseny. 1962-ben Demény Jánoshoz írt levelének részlete: „... úgy érzem, hogy 

Oboaversenyemmel egészen új utakon járok, amely további munkáimra elhatározó 

fontosságú lesz, mert nagy távlatok nyíltak meg előttem: régi és új technikák, 

kifejezésmódok, tradíció és jelen nagy szintézisben való összefogása."  

Jelentős műve még a Csellószonáta, a Zongoratrió, de írt még dalokat is.  
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A magyar zene két óriása, Bartók és Kodály árnyékában nehezen találták meg saját 

útjukat a következő generációk zeneszerzői.  1945 után minden megváltozott a világban 

és a zenében is, Veress Sándor azonban képes volt továbbhaladni azon az úton, amelyet 

Bartók, a második bécsi iskola és több évszázad zenei hagyománya kijelölt számára. 

Műveinek alapja a folklór, kompozícióiban a reneszánszban kialakult kontrapunktikus 

szerkesztésmódot használta, viszont sajátjává tette a dodekafon gondolkodást, művei a 

tizenkét-fokúság végtelen lehetőségeiről árulkodnak. 

Veress Sándor a Bartókot és Kodályt követő magyar zeneszerző-nemzedék széles 

látókörű, nemzetközileg is elismert képviselőjének számít, noha Magyarországon 

viszonylagosan kevéssé ismert. Veress 1992-ben, 85 éves korában hunyt el Bernben,  

a svájci állampolgárságot csak élete utolsó hónapjaiban vette fel. 

 

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. Meglepően nagy volt az érdeklődés, a 

pályamunkák várakozások felüli számban érkeztek. A két zenei nagydíjat Kadosa Pál 

zongorára és zenekarra írt Concertinója és Veress Sándor Szent Ágoston zsoltára kapta. 

 

Sárai Tibor (1919-1995) 

Sárai Tibor a rádiós bemutató után ezt írta a Rádióújságban: „A Rádió Magyar muzsika 

című adását különösen ünnepivé tette, hogy a Kodályt és Bartókot követő nemzedék 

talán két legjelentősebb műve állt műsorán: Kadosa Pál Concertinója, valamint Veress 
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Sándor Szent Ágoston zsoltára. A két mű jelentősége szellemi és dologi 

nagyszerűségükön túl abban áll, hogy Kadosa a hangszeres, Veress pedig a vokális zene 

területén új muzsikánknak a „mindenkihez szóló” hangját találták meg ezekben a 

műveikben, anélkül, hogy egy jottányit is engedtek volna a nívóból vagy személyes 

elképzelésük elsődlegességéből, anélkül, hogy valamelyes kompromisszumot tettek 

volna a művészi hitel rovására. A hangverseny bizonyította a zsűri ítéletének helyességét, 

hogy a Rádió zenei nagydíját ennek a két reprezentatív alkotásnak ítélte oda.”  

Veress Sándor a Szent Ágoston zsoltára c. művét az 1943-44-es, háborús években 

komponálta, amelyben, érthető módon a fasizmus elleni harcát akarta kifejezni, zenei 

eszközökkel. A megzenésítésre alkalmas szöveget, azaz a Szent Ágoston zsoltára az 

eretnekek ellen c. himnuszt Babits Mihály Amor Sanctus c. műfordítás-gyűjteményéből 

választotta.  

 

Babits Mihály Amor Sanctus 

 

Visszatérő gondolata: „Mind, akik Békére vágytok, nézzétek az Igazságot!” 

A mű rádiós előadását megelőzte a zeneakadémiai bemutató: 1948. február 19-én, 

Somogyi László vezényletével, Jámbor László, a Budapesti Kórus és a Székesfővárosi 

Zenekar előadásában.  
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Somogyi László (1907-1988) 

Veress Sándor zeneszerző 75. születésnapja (1982) 

Veress Sándor zeneszerzőnek 1982. február 1-jén volt a 75. születésnapja, ám őt nem 

köszönthettük itthon személyesen, hiszen 1949-ben elhagyta hazáját, melyet viszontlátnia 

többé nem adatott meg.  Bulla Károly újságíró külföldön készített vele interjút, amely a 

születésnapra a Film Színház Muzsika hetilapban jelent meg. Címéül a komponista-tanár 

egyik fájdalmas mondatát emelték ki: „Nem ismernek otthon engem eléggé”. Az írás 

bevezetését idézem: „Veress Sándor 1982-ben ünnepli 75-ik születésnapját. Ez az ünnep 

talán ismét fölhívja a figyelmet a svájci Bernben élő zeneszerzőre és népzenekutatóra, a 

berni egyetem immár nyugdíjas professzorára. Veress Sándor Kodálynál tanult 

zeneszerzést és Bartóknál zongorát. Világhírét itthon alapozta meg, ám a koncepciós 

perek hatására, a negyvenes évek végén elhagyta az országot. Olaszországban járva 

találkozhattam a neves komponistával, aki vállalta a beszélgetést.” 

 

Berlász Melinda 
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Az évforduló alkalmával, Berlász Melinda szerkesztésében tanulmánykötet jelent meg a 

Zeneműkiadó jóvoltából. A három részes könyvben Demény János bemutatta Veress 

Sándor életének és művészi fejlődésének legfőbb állomásait, dokumentumokkal igazolva 

műveinek sikeres hazai és külföldi bemutatóit. A kolozsvári Terényi Ede a kiemelkedő 

műveket elemezte, Berlász Melinda pedig a Bartók és Kodály nyomdokain haladó 

népzenekutató munkásságáról számolt be. Veress 1930-ban ment először népdalokat 

gyűjteni, mégpedig a moldvai csángó-magyarok közé, s ezzel kivívta mestereinek 

elismerését is.  

 

Ujfalussy József (1920-2010) 

 

A tanulmánykötet elején olvasható Ujfalussy József  Köszöntője, amelynek néhány 

gondolatát idézem:„Zenei életünk ezzel a könyvvel köszönti a 75 éves Veress Sándor 

zeneszerzőt, népzenetudóst és pedagógust, századunk magyar és egyetemes 

zenekultúrájának kiemelkedő mesterét. Vagyunk még jó egy-néhányan, pályatársai, 

egykori növendékei, tisztelői, barátai, akik annak idején személy szerint ismerhettük őt. 

Láthattuk, ünnepelhettük egy-egy művének előadása után, hallhattuk zongorajátékát, 

népzenei előadásait, kérhettük véleményét zenei művelődésünk dolgaiban. De azóta, 

hogy külföldön él és dolgozik, itthon zenész-generációk nőttek fel. Számukra Veress 

Sándor neve, művészete már inkább fogalom, mint kortársi valóság.” 

Veress Sándor egyik legismertebb műve hazánkban a Szent Ágoston psalmusa az 

eretnekek ellen, amelyet 1943-44-ben komponált, a békére vágyakozva. A középkori 

zsoltár szövegének mottója: 
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„Mind, akik Békére vágytok, nézzétek az Igazságot!” A gyönyörű oratórium bemutatója 

1948. február 19-én volt a Zeneakadémián: Jámbor László, a Budapesti Kórus és a 

Székesfővárosi Zenekar előadásában, Somogyi László vezényletével.   

 

A mű elismeréseként neki ítélt Kossuth-díjat a zeneszerző nem vette át. 1949-ben 

Olaszországban tartózkodott, amikor a hazai törvénysértések hallatára (Rajk László 

perének döntő jelentősége volt ebben) feleségével együtt úgy döntöttek, hogy nem térnek 

vissza Magyarországra.  

 

Elhunyt Veress Sándor zeneszerző (1992) 

A zenei világ 1992. február 1-jén köszöntötte Veress Sándort, a Svájcban élő magyar 

zeneszerzőt és népzenekutatót 85. születésnapján. Rádiónkban Bónis Ferenc 

zenetörténész készített műsort róla, amelyet így ajánlott a hallgatók figyelmébe: 

„Hogy a magyar zenebarátok közelebbi emlékei között kevesebb hazai Veress-előadás 

van, mint amennyi e nagyjelentőségű muzsikust megilletné, az életpályájának 

alakulásával magyarázható.  

Veress Sándor – Kodály és Bartók egykori tanítványa, majd munkatársa, a moldvai 

csángó népzenekutatás úttörője – a háborút követő évek szellemi újjáépítésének egyik 

vezető személyisége volt. 1949-ben, Térszili Katica című táncjátékának bemutatására 

Stockholmba, majd Rómába utazott. Az olasz fővárosban, a rádió hullámain át hallgatta a 

budapesti Rajk-per közvetítését. E szörnyű esemény hatására úgy döntött, hogy nem tér 

vissza többé Magyarországra. Nem vette át az 1949-ben neki ítélt Kossuth-díjat sem. 
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Ezzel a sorssal magyarázható a személyét és munkásságát övező, nagyon lassan szűnő 

évtizedes magyarországi némaság.”  

 

Bónis Ferenc (1932-1919) 

 

Veress Sándor a 85-ik születésnapján már nagyon beteg volt, és néhány hét múlva, 

1992. március 7-én elhunyt. Veress Sándor legszebb, és talán legismertebb műve a 

basszus szólóra, kórusra és zenekarra komponált Szent Ágoston zsoltára. A zeneszerző a 

nagyszabású oratórikus művében lelkiismereti figyelmeztetésül választotta Szent 

Ágoston himnuszát, azt az örökérvényű szöveget, amelyet különösen időszerűnek érzett a 

kezdődő világháború tragikus éveiben, 1943-1944-ben. Fő gondolata:  

„Mind, kik a Békére vágytok, nézzétek az Igazságot!”  

A művet 1948-ban még nagy sikerrel mutatták be Budapesten. Egy évre rá azonban azért 

kellett Veress Sándornak külföldre mennie, hogy megőrizhesse alkotói függetlenségét az 

„Eretnekek ellenében”.  

 

Lajtha László és Veress Sándor „sorsa” 

Két nagy 20. századi magyar zeneszerző: Lajtha László és Veress Sándor pályájának 

kiteljesedését a kor, amelyben éltek, és a korszellem akadályozta meg. Veress Sándor 

azért érezhette boldogtalannak magát, mert évtizedekig hazájától távol, mintegy kívül-

állóként volt kénytelen élni. Lajtha László pedig akkor lett volna boldog, ha magyar 

gyökereit megtartva, szabad francia szellemben élhetett volna. De ez csak rövid 

időszakokban adatott meg számára.   
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Veress Sándor műveinek rádiós felvételei  

 

1957 Apátlan gyermeket + Árokpartján lenvirág  + Miért is hoztál a világra 

 Szép ez a muzsika + Rábaközi nóták  

1958 Bölcsődal + Kárpátokon innen és túl  

1964  Hegedűverseny + Gyermekdalok (2. felvétel)  

1972  Billegető muzsika – I-VII.  

1976  Juhásznóta + Kanásztánc + Lassú és friss + Németes és magyaros 

 Szonatina oboára, klarinétra és fagottra + Tizenöt kis zongoradarab (magyar 

 nép- és gyermekdalok) + Ugrós tánc  

1977  Négy csángó-magyar gyermekdal Moldvából (feld.)  

1978  Két virágének  

1980  Szonatina oboára, klarinétra és fagottra (2. felvétel)  

1981 Guzsalyasban + Kárpátokon innen és túl (2. felvétel) 

 Négy csángó-magyar gyermekdal Moldvából (feld.) (2. felvétel)  

1984  Tizenöt kis zongoradarab (magyar nép- és gyermekdalok) (2. felvétel)  

1986  Négy csángó-magyar gyermekdal Moldvából (feld.) (3. felvétel)  

1988  Népdalszvit 
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Emlékezzünk Ránki György zeneszerzőre 

(Budapest, 1907. október 30.– Budapest, 1992. május 22.)  

 

 
Kodály Zoltánnál tanult zeneszerzést 1926-1930 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Főiskolán. Ezután népzenei tanulmányokat folytatott Lajtha László mellett a Néprajzi 

Múzeumban. 1947-48-ban a Magyar Rádió zenei osztályát vezette, majd 1948 és 1949 

között Párizsban és Londonban élt. John Halas által rendelt filmzenéken dolgozott. 

Hazatérése után színházi, rádiós és filmgyári megbízásoknak tett eleget. 

 

Sokoldalú zeneszerző, írt operát, musicalt, balettet, filmzenét, kísérőzenét színházi 

előadások és a rádiójátékok számára, zenekari és kamarazenei műveket, dalokat. 

Legnépszerűbb, és egyben legismertebb műve a Pomádé király új ruhája című opera, 

amelynek a szövegét – Andersen meséje nyomán – Károlyi Amy írta a Magyar Rádió 

felkérésére (később a mű zenei anyagából két szvitet is összeállított). Az Operaházban 

1953. június 6-án mutatták be. Ugyancsak népszerű műve az Egy szerelem három 

éjszakája című musical, amelynek szövegét Hubay Miklós és Vas István írta, film- és 

tévéváltozat is készült belőle. Komponált misztériumoperát Az ember tragédiája 

témájára, Madách Imre drámája nyomán (1970), de írt operát Weöres Sándor  

A holdbéli csónakosára, Chitz Klára ifjúsági regénye nyomán pedig Muzsikus Péter 

címmel gyermekoperát. A Magyar Rádió is rendszeresen foglalkoztatta, egyik gyermek-

musicalje, A győztes ismeretlen címmel, rádiójáték formájában hangzott el a Kossuth 

Rádióban. Érdekessége, hogy a még fiatalnak mondható Magyar Rádió 

Gyermekkórusának tagjai voltak a szereplők. 
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Kantátát is írt, például József Attila A város peremén című versére, oratóriumot Radnóti 

Miklós Á la recherche című verse alapján. Filmzenéi közül megemlítendő Macskássy 

Gyula A két bors ökröcske című rajzfilmjéhez, a Keleti Márton rendezte Két vallomás 

című, 1962-ben forgatott darabjához és a Körhintához, Fábri Zoltán híres filmjéhez írt 

zenéje. 

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el: Erkel Ferenc-díj (1952, 1957),  

Kossuth-díj (1954),  Érdemes Művész (1963), Kiváló Művész (1988)  Halála előtt három 

nappal kapta meg életművéért a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét. 

Ránki György hosszú betegség után 1992. május 22-én halt meg Budapesten, egykori 

lakóhelyén, a II. kerületi Gül baba utca 36. számú ház falán tábla őrzi emlékét. 

 

 
Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 
Ránki György: Fekete szőlő – népdalfeldolgozás (1950) 

Ránki György Fekete szőlő című munkájában magyar népdalokat, mégpedig őszi, szüreti 

dalokat dolgozott fel. A korabeli rádióújság műsorajánlata a népdalcsokor optimista 

kicsengését hangsúlyozta: „Betakarítva a kenyér, érik a szőlő. A gazdag magyar 

borvidékeken aranylik vagy piroslik az illatos gyümölcs. A szőlőéréssel kapcsolatos 

népdalokat dolgozta fel Ránki György, melyek elénk varázsolják a dolgozó parasztság 

őszi munkájának eredményét, a dús szüretet.  

Nem az elmúlás hangulata csap ki ezekből az „őszi”dalokból, hanem az optimizmusé,  

az emberi lelket a jól végzett munka után hatalmába kerítő vidámságé.” 
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Pomádé király új ruhája 

Ránki György: Pomádé király új ruhája (1951) 

Bemutatóval kezdődött az 1951-es esztendő. Újév napján hangzott el először a Rádióban 

Ránki György: Pomádé király új ruhája c. gyermekoperája.   

A szövegkönyvét Andersen meséjéből Károlyi Amy írta. Barna István zenetörténész így 

írt a Rádió megrendelésére készült bravúros műről: „Ránki György fölényesen biztos 

kezű, bámulatosan sokoldalú, sőt sokarcú muzsikus, aki úgy ért anyagához, mint 

kortársai közül a lehető legkevesebben. Zenekari színfantáziája valósággal 

kimeríthetetlen. Úgy komédiázik, csúfolódik és sziporkázik, úgy mutat orrot és 

szamárfület, hogy a hallgató – minden aggályát feledve – örömmel, hálásan követi és 

cinkos élvezettel adja át magát bűvészmutatványainak.” 

A meseopera bemutatása idején Ránki György ironikus és groteszk humora nem volt 

éppen veszélytelen, amint azt Boros Attila is megfogalmazta a Harminc év magyar 

operája c. könyvében: „Újszerű zenés komédia keletkezett, vaskos humorral, 

harsánysággal, opera buffa jelleggel. Lehetetlen nem észrevenni, kihallatszik a szatirikus 

hangvétel mögül – a szerző szándékának megfelelően – a személyi kultusz éveinek is 

valamelyes karikatúrája. Az ország élén álló „nagy”, „bölcs” Pomádé és udvartartásának 

elvakult talpnyalása – mely nem engedte láttatni, hogy a „királyon” nincsen semmi – 

aktuális történet volt az 50-es évek elején.” 
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Az akkori hatalmasságok nem vették magukra a mesejáték tanulságait, sőt még Kossuth-

díjjal is jutalmazták a zeneszerzőt. Ránki György a meseoperát később átdolgozta, 

kibővítette az operaházi előadás számára is. 

 

Derkovits Gyula 1514 fametszet 

Ránki György: 1514 – fantázia zongorára és zenekarra (1961) 

1961. szeptember 12-én stúdióhangversenyen mutatták be Ránki György 1514 című  

fantáziáját zongorára és zenekarra. Előadói: Petri Endre zongoraművész, a Rádiózenekar 

és Lehel György karmester voltak.    

Aki látta – képzőművészeti kiállításon, vagy albumok lapjain Derkovits Gyula   

1514  című fametszet sorozatát, annak soha el nem felejthető, fájó érzésként marad meg a 

magyar történelem egyik eseménye: a Dózsa György által vezetett parasztlázadás. Ez az 

1929-ben készült alkotás ihlette meg jeles zeneszerzőnket,  

Ránki Györgyöt, hogy a fametszeten látható epizódokat zenében megfogalmazza. 

Így született meg az 1514 című fantázia. Ránkinak szokása volt, hogy kompozícióinak 

ismertetését maga írta meg. Íme új művéről szóló összefoglalása: 

„Ez a mű a közismert képzőművészeti sorozat hatására készült. Annak zenei mása, szinte 

hiteles zenei műfordítása kíván lenni. Az egyes képeken s a bennük rejlő mozgáson kívül 

a sorozat egészének drámai egységét s a háttérben feszülő, embertömegeket mozgató 

történelmi erők hatását is igyekszik megjeleníteni. A képek tér-arányait zenei idő-

arányrendszerrel, a fehér-fekete fametszet-nyelvet pedig a zongora-zenekar váltogató 

zenei szövéssel igyekszik tükrözni.  
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Mint képzőművészeti mintája, a zenemű is az embertelenség elleni küzdelemről, a 

forradalmi múlt mártírjairól és a népi erők legyőzhetetlenségéről kíván szólni.” 

 

Ránki György műve a rádió-bemutató után hamarosan felcsendült a Zeneakadémia 

nagytermében is. Derkovits Gyula özvegye ekkor írta a következő sorokat a 

zeneszerzőhöz: „A tegnap esti bemutató előadás hatalmas, szuggesztív ereje először 

lenyűgözött, végül határtalan magasságba emelt. Ön a hangok kitűnő mestere, életre 

keltette Derkovits Gyula „1514” című fametszetét. Eleven erőkké váltak! Nagyszerű 

érzés két alkotó művész teremtő munkája eredményeit látni, megérteni.”   

 

Madách Imre (1823-1864) Az ember tragédiája 

Ránki György: Az ember tragédiája – misztériumopera (1970) 

1970. december 4-én szólalt meg először az Operaház színpadán Madách Imre 

remekműve Az ember tragédiája – Ránki György zenéjével. 

A komponista – a filmekben, színpadi darabokban és rádiójátékokban szerzett sokoldalú 

tapasztalatát felhasználva – 1961-ben határozta el, hogy elkészíti a Tragédia zenés 

színpadi változatát.  Hosszú éveket töltött a szövegkönyv megformálásával, majd 

megzenésítésével.   

Közismert, hogy a Tragédia 4200 sornyi szövegét a prózai előadások általában 3200 

sorra rövidítik. Ránki szövegkönyve 1200 sor, ennek létrehozása közben az volt a célja, 

hogy a „szent szöveg” legjava ne szenvedjen csorbát.  A 15 madáchi-kép megmaradt és a 

képek közé látványra épülő közjátékok kerültek. A mű születésének indítékairól a 

zeneszerző többek között így vallott: „A feladat hosszú évek óta vonz.  
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Valami furcsa kötelességérzet-féle is sarkallt, hogy megpróbálkozzam ennek a hazai, de 

világraszóló drámai kincsnek zenés színpadi tolmácsolásával. Zenedrámában 

újrafogalmazni Madách Ember tragédiáját ma, az avantgarde és a beatzene korában, 

nyilván rendhagyó vállalkozás. A drámai költemény főhőse Ádám: az emberi fejlődésen 

töprengő, intellektuális ember mintaképe. Nyomon követni belső vívódását, ingadozását 

– az építő lelkesedés és a romboló kétségbeesés között -, átélni tragikus történelmi 

látomásait, végül példaadó küzdelem-vállalását, mindez ma aktuálisabb, mint valaha. A 

mű zárószavai különösen időszerű üzenetként szólnak: „Ember küzdj és bízva bízzál!” 

Vagyis: ne bízzál a luciferi nihilizmusban, amely önpusztításba kerget és 

világromboláshoz vezet, hanem bízzál az egyén és társadalmi fejlődés lehetőségében, 

hogy fennmaradhass.” 

 

Weöres Sándor (1913-1989): A holdbeli csónakos 

Ránki György: A holdbeli csónakos – operafantázia Győrben (1979) 

A győri Kisfaludy Színház új épületében 1979. február 23-án volt először 

operabemutató. 

A magyar költészet és zene két kiemelkedő alakjának Weöres Sándornak és  

Ránki Györgynek közös művét: A holdbeli csónakos  című operafantáziáját mutatták be.  

Az előadást a győri és a szegedi színház, valamint az Operaház művészeinek példás 

együttműködése hozta létre. A bemutatót a Magyar Rádió is közvetítette.  

A holdbeli csónakos című dalműve Weöres Sándor 1941-ben írt, hasonló című, kalandos, 

mesés játékából készült. Albert István jelen volt a nagy sikerű bemutatón,  

az ő zenekritikájából idézek: 
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 „Az embert minden élethelyzetben elkíséri a mese: szürke hétköznapokon és fény-teli 

ünnepen velünk lehet, csak ki kell tárni szívünket befogadására.   

Weöres Sándor A holdbeli csónakos c. mesejátékában az előadóknak kölcsönözte 

bravúros nyelvi leleményét, virtuóz verselésének muzsikáló sorait-rímeit, és elragadó 

ritmus-képleteit. Ránki György zeneszerző pedig kihasználta a lehetőséget: a mese 

kavargó epizóddarabkáihoz nagy tapasztalattal és fölényes mesterségbeli biztonsággal 

illesztette színes zenei mozaikjait. Közben felcsillantotta melódia-alkotó készségét és 

számtalan groteszk-ironikus ötletét.” 

 

Ránki György zeneszerző köszöntése 75. születésnapján (1982) 

Ránki György zeneszerző 1907. október 30-án született, így 1982-ben ő is belépett a 

nevezetes 75 évesek csoportjába. 1926 és 1930 között Kodály Zoltántól tanult 

zeneszerzést. Tanárának útmutatása egész életére hatással volt. Így emlékezett erre a 

korszakra: „25 esztendő választott el minket. Én 19 éves voltam, amikor a 

Zeneakadémián növendékévé fogadott, ő 44.  

 

Kodály Zoltán (1882-1967) 

 

Prófétai jelenség volt: megtanított bennünket az igazmondásra, morális felelősségre, 

igényességre, jó értelmű maximalizmusra. Rendkívüli művészi és nemzetnevelő 

elképzelése nemzedékek számára nyújtott feladatot, életcélt.” 
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Ránki György zeneszerzőt a sokoldalúság jellemezte. Látszólag játszi könnyedséggel 

szökkent át egyik műfajból a másikba. Elmésen verselt, zeneműveihez remek 

szövegkönyveket írt, virtuózan zongorázott.  

Raics István köszöntőjéből idézek: ”Ránki György 75. születésnapján elmondhatjuk róla, 

hogy ő az egyik legtermékenyebb zeneszerzőnk. Talán nincs műfaj, amivel ne 

próbálkozott volna, s amiben nem tudott volna újat, igazán ránkis dolgokat mondani. 

Komponált oratóriumokat, kantátákat, szimfóniákat és nagy hatású tömegdalokat. 

Pillantása átfogni vágyott az egészet: Madách már nagyon korán kezdte foglalkoztatni, 

hogy aztán nekifogjon a merészségek merészségének, és Az ember tragédiájából 

misztérium-operát alkosson. A színpad világa mindig is vonzotta. 1950-ben aratta egyik 

leglátványosabb sikerét a Pomádé király új ruhája című vígoperával.  

Az Egy szerelem három éjszakája is legnagyobb színházi sikereink közé tartozik.” 

Ránki György fiatal éveiben elsők között jelentkezett az európai avantgarde hangján. 

Idősebb korában azonban így nyilatkozott: „Mivel megrögzött természethívő és 

humanista vagyok, ezért a mai avantgarde-művészethez képest a jövő számára 

természetesebb, emberibb, szabadabb és közösségibb jellegű zenei fejlődést  

képzelek el.” 

 

Ránki György (otthon) 

 

Ránki György köszöntése 80. születésnapján (1987)  

Ránki György zeneszerző 1987. október 30-án ünnepelte 80. születésnapját,  

aki mindenkor példát mutatott, hogyan lehet egészségesen, hosszú életet élni.  
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Röviden így jellemezte „életmódját”:  „Nem feledkezem meg a megszokott napi 

jógagyakorlatokról, úszásról, elmélkedő sétákról. Élvezem az életet családom, barátaim 

körében. Négy unokám van, itthon két csitri lány, Londonban két pöttöm legényke.” 

Ránki György tiszteletére, születésnapja alkalmával – a Rádióban, a Zeneakadémián és a 

Fészek Művészklubban szerzői estet rendeztek, a Televízióban pedig portréfilmet 

sugároztak. A Rádióújságban megjelenő köszöntő írás így kezdődik: 

 „Ránki György zeneszerzőt, Kossuth-díjas, érdemes művészt nem kell bemutatni, hiszen 

ki ne emlékezne a Körhinta, a Hattyúdal című filmek kísérőzenéjére, a Pomádé király új 

ruhája című vígoperára, az Egy szerelem három éjszakája című első magyar musicalre, 

Az ember tragédiája misztérium-operára. És akkor még nem említettük az oratóriumokat, 

dalokat, kórusműveket, valamint a többi kamara- és zenekari darabokat.  

Ránki György a zene legkülönbözőbb stílusaiban járatos, bámulatosan sokoldalú művész. 

Egyik területe a komédia, másik az emberiség nagy sorskérdéseinek világa.”  

A Pomádé király új ruhája című operából készült két zenekari szvit négy kontinens 

hangversenytermeit, rádióit bejárta, Amerikában és a Szovjetunióban lemezre is 

fölvették, hazai lemezkiadása ritka nagy siker volt. 

 

Oberfrank Géza 

 Ránki György: Káin és Ábel – oratórium (1990)   

A Bartók rádióban 1990. május 5-én mutatták be: Ránki György Káin és Ábel című 

oratóriumát, énekes szólisták, valamint a Rádió ének- és zenekara előadásában, 

Oberfrank Géza vezényletével. Ránki György színes egyénisége sok és különféle élmény 

hatására alakult ki. Az első meghatározó élményt Kodály Zoltán zeneszerzés-tanítása 

jelentette számára 1926 és 1930 között. Tanárától a kevés szóval sokat mondás 
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művészetét tanulta, valamint az önmaga és mások iránti igényességet. Ránki György új 

művében az igazságos jövőbe vetett hitét fejezte ki és így nyilatkozott: „Az emberi 

történelem nem más, mint a bibliai Káin és Ábel drámájának örökös ismétlődése: a 

fondorlatos, fegyveres-erőszakos (alapjában jogtalan) hatalom szakadatlan 

felülkerekedése a jóhiszemű, védtelen kiszolgáltatottságon. Századunk – melynek tanúi, 

részesei és áldozatai vagyunk: káini kor. Meggyőződésem, hogy valami másnak, jobbnak 

kell jönnie: az Ábelek olyan új világ létrejöttében reménykedhetnek, ahol „többé 

emberen embernek nem lesz hatalma.” 

A Káin és Ábel verses szövegét is magam írtam, a zenei megfogalmazást pedig 1990. 

február 1-én fejeztem be. A zenekarnak ezúttal kiegészítő szerepet szántam, azért, hogy 

biztosítsam a vokális kifejezés és a fontosnak vélt szöveg érthetőségének elsődlegességét. 

A művet oratóriumnak nevezem, de nem tipikus oratórium, inkább afféle egyedi darab, 

műfaji kötöttségek nélkül.”   

A Káin és Ábel három történelmi tablót sorakoztat fel: a távoli bibliai múltat felidéző 

„Legendát”, a 20-ik századot megjelenítő „Korképet”, majd a közeljövő látomását 

körvonalazó „Utópiát”. Ez utóbbi mondja ki a mű fő üzenetét: „Többé emberen 

embernek ne legyen hatalma.” 

 

Farkas Zoltán 

Elhunyt Ránki György zeneszerző (1992) 

A Hangversenyciklus századunk zenéjéből (1992. május 11-én) sorozat keretében 

hangzott el Ránki György Lúdapó meséi című szeptettje, amelyről Farkas Zoltán 

zenekritikájában többek között ezt írta: „Ránki Györgytől – a Hétfejű sárkány alkotójától 

a Modern Rézfúvós Együttes újabb kompozíciót rendelt, pontosabban „valami zenei 

tréfát, jó feltűnő címmel”.  
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A komponistának a cím-ötletet a véletlen adta: a rádió épp Ravel remekét, a Lúdanyó 

meséit sugározta.  A Lúdapó meséi tulajdonképpen karikatúra-sorozat, egyfajta „Így írtok 

ti”,  amelyben a szerző nagy mesterek stílusát figurázza ki. A tételcímek sok esetben 

segítenek felderíteni, hogy ki a karikatúra modellje.  

A rádiókoncert után néhány nappal Ránki György földi pályája véget ért. A sors 

szeszélye folytán a zeneszerző a Lúdapó meséiben épp azon a hangján szólította meg a 

hallgatóságot, amely talán egész életén keresztül a legjellemzőbb volt rá: közérthetően, 

sznobéria és nagyképűség nélkül, huncut kacsintással, s ironikus mosollyal.” 

 

A Magyar Televízió Ránki György emlékműsorának főszereplője Fellegi Ádám 

zongoraművész volt, aki műsorajánlatát így kezdte: „Nem telt el egy év sem, hogy Ránki 

Györggyel a balatonföldvári strandon találkoztam. Hórihorgas, Don Quijote-i alakja, 

csontig lesoványodva ott is szórta a humor és a szeretet nyilait mindenkire. Tele volt 

tervekkel, - meghívott házába, hogy hallgassam meg legújabb művét,  

a Jézus panaszát. A bariton szólamot saját maga énekelte, rekedtes, de nagyon kifejező 

hangon, és pianinón kísérte.  

Ránki György 1992. május 22-e óta nincs közöttünk. De művei továbbra is háborítják a 

közöny süket csendjét, fricskázzák a pöffeszkedő dölyföt, éneklik szépségét mindennek, 

ami örök és fiatal.” 
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Ránki György egyénisége sok és különféle élmény hatására alakult ki: az egyik Kodály 

Zoltán zeneszerzés-tanítása és emberi példája volt. Sokszor a tucat-számra komponált 

film- és kísérőzenék enyhítettek megélhetési gondjain – a Körhinta című film nagy 

sikeréhez az ő zenéje is hozzájárult. Kevesen tudják, hogy 1947-ben még hivatalt is 

vállalt – a zenei osztály helyettes vezetője volt Rádiónkban. Karinthy Frigyes Cirkusz 

című novellája alapján írt táncjátékában saját életét is belekomponálta.   

Szavakban így szólt róla: „Egy ember – a filozófus bohóc, az akrobata pálya rizikóját is 

vállalja, csupán azért, hogy végül elzenélhesse a lelke mélyén zengő melódiát. Magam is 

sok évig minden feladatot elvállaltam, amivel megbíztak, amire fölkértek, belekóstoltam 

minden műfajba, amellyel az élet szembesített. De mindezeken túljutottam és 70 éves 

korom óta már csak a magam melódiáját szólaltatom meg.” 

A 85 éves korában elhunyt mester művei közül emlékeztetőül csak néhányat idézek:  

az Egy szerelem három éjszakája című művével hazánkban is megteremtette a musical 

műfaját. A Csendháborító című darabjában Naszreddin Hodzsa tréfákkal tesz igazságot. 

A hangos sikerek mellett bizonyos „csend” is körül vette, például a Derkovits-sorozat 

hatására született 1514 című darabját, vagy Madách Az ember tragédiája alapján készült 

misztérium-operáját. 

Egy születésnapi interjúban arra a kérdésre: „Hogyan sikerült megőriznie optimizmusát?” 

– így válaszolt: „Menthetetlenül optimista vagyok. Persze az a zeneszerző, aki nemcsak 

hangokat vet papírosra, hanem a történelmi felelősséget sem hárítja el magától, benső 

szükségletének érzi, hogy műveiben is figyelmeztesse az embereket a ma és a közelmúlt 

szenvedéseire, borzalmaira. Orrunk előtt a Kánaán, és nyakunkon a világ-pusztításának 

árnyéka. A legforróbb ígéretek és a megdermesztőbb félelmek szaunájában élünk. Mégis 

rendíthetetlenül hiszem, hogy a józan ész fölülkerekedik a tébolyon, a békés építő 

törekvések legyőzik a romboló háborús szakadékokat, s hamarosan olyan világ köszönt 

ránk, amelyben jó élnünk és jó alkotnunk.”  
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 Ránki György műveinek rádiós felvételei  

1951  Szép táj, magyar táj (Innocent Vincze Ernő) Ütközet békében c. film zenéjéből  

1952  Szárnya, szárnya a madárnak  

1953  Pomádé király – szvit + Szárnya, szárnya a madárnak (2. felvétel)  

1954  Aristophanes – szvit + Ilók és Mihók  

 Pomádé király új ruhája – részletek + Város alatt c. film zenéjéből – Nyitány  

1955  II. szonáta + Dúdoló (József Attila) + Emberiség (József Attila)  

1956  Pomádé király új ruhája – I. szvit + Régi magyar táncok + Csendháboritó – 

 részletek   Két bors ökröcske – mese zenével (Romhányi József) + Körhinta c. 

 film zenéjéből– részlet  

1957  Walesi bárdok (Arany János) + Két vallomás c. film zenéjéből –  részlet 

 Körhinta c. film zenéjéből – részlet (2. felvétel + Elgyün már a hideg ősz 

 Galopp + Verbunkos nyitány  

1958  Fúvósötös  

1959  Pomádé király új ruhája – I. szvit (2. felvétel) + Pomádé király új ruhája – II. szvit 

 Kapuvári verbunk + Kősziklán felfutó csukros liliomszál (Feldolgozás) + 

 Kardtánc 

 Sóhajtás a békesség után (Péteri Farkas) + Szárnya, szárnya a madárnak (3. 

 felvétel)  

1960  Óda egy vacsorához (Badő Iván) + Nosztalgia  

1961  1514 – fantázia zongorára és zenekarra (Derkovits fametszetei nyomán) 

 A győztes ismeretlen – gyermekdaljáték (Hárs László) – keresztmetszet 

 Széki rapszódia + Tavaszi poéma  

1962  Dal a népek egyetértéséről (Weöres Sándor) 

 Egy szerelem három éjszakája – zenés játék – keresztmetszet (Hubay-Vas) 

 Hölgyválasz (Innocent Vincze Ernő – Török Rezső) 

 Keringő (Romhányi József) – a Vágy villamosa c. darab kísérőzenéjéből  

1963  Szvit – a Vágy villamosa c. darab kísérőzenéjéből  

1964  Don Quijote és Dulcinea + Pentaerophonia + Scherzo + Megy a traktor (Szüdi 

 György) 

 Muzsikus Péter új kalandjai – gyermekopera (Chitz Klára könyvéből írta: 

 Romhányi József)  
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1965  Be kellett venni (Romhányi József) + Ének a szabadságról (Raics István) 

 Húsz éve (Vas István) + Magyarország az én hazám + Hattyúdal c. film zenéjéből 

 – részlet 

 Életjel – keringő + Filmmelódiák + Je, je, je … (Romhányi József) 

 Láz + Tettes ismeretlen – slow  

1966  Cirkusz – Fantasztikus álomjelenetek Karinthy Frigyes novellája nyomán 

 Dal Skála Asszonyról (Armand Got verse, ford. Honti Irma) 

 Fekete szőlő – párbeszéd népdalokban I_II_III. rész  

1967  Pomádé király új ruhája – I. szvit (3. felvétel) + Gépzongora  

1968  Aurora tempestuosa + Pomádé király új ruhája – meseopera (átdolgozott változat) 

 És akkor a pasas c. film zenéjéből – részletek  

1970  Szárnya, szárnya a madárnak (4. és 5. felvétel)  

1971  Pomádé király új ruhája – I. szvit (4. felvétel) 

 Töredék – Óda Budapesthez – szvit férfikarra (Devecseri Gábor) 

 Pomádé király új ruhája – részletek + Az ember tragédiája – részletek  

 (Madách Imre)  

1972  Isten veled Budapest! (Vas István) + Kodály emlékezete (Szabolcsi Bence) 

 Dal az etikettről (Vas István)  

1973  Vietnami muzsika (Munkadal, Virágszüret)  

1974  Vonós miniaturák (a Vietórisz kódex dallamainak felhasználásával) 

 Ars poetica (Heltai Jenő) + Csóri-csuka (Iványi Mária) 

 Dózsa lelke (Kiss István) + A főnix madár (Raics István)  

1975  Hét kis vietnami zongoradarab + Fényben fürdik a Föld (Raics István) 

 Két bors ökröcske – mese zenével (Romhányi József) (2. felvétel)  

1976  Éjszakai rága (Raga di notte) + A varázsital – I. szvit 

 Varázsital, vagy a halászok háborúsága – balett komédia – II. szvit + Koldusnóta 

1977  I. szimfónia  

1978  Pomádé király új ruhája – II. szvit (2. felvétel) 

 Cimbalomverseny + Túl, túl (Weöres Sándor)  

1980  Concerto – mélyhegedüre, kettős vonóskarra, ütőkre és zongorára 

 Quo vadis? Két Corso-szimfónikus tétel + Szárnya, szárnya a madárnak  

 (6. felvétel) A holdbeli csónakos – opera részletek  

 Leverkühn búcsúja – monodráma Thomas Mann Doctor Faustus c. regényéből  

1981  A hétfejü sárkány szerenádja + III. zongoraszonáta (1 tételben)  

1982  Cirkusz – szvit + II. szimfónia (Egy tételben – Kodály Zoltán emlékére)  

1986  Divertimento + Don Quijote és Dulcinea (2. felvétel)
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EMLÉKEZZÜNK JÁRDÁNYI PÁL ZENESZERZŐRE 

(Budapest, 1920. január 30. – Budapest, 1966. július 29.) 

Zeneszerző, zenepedagógus, népzenekutató. 

 

Zenei tehetsége korán kiderült. 1930-ban a ciszterciek Szent Imre Gimnáziumába 

iratkozott be, ahol többek között Rajeczky Benjámin megkülönböztetett figyelemmel 

tanította. 1936-ban felvételt nyert a Zeneakadémiára, ahol Kodály Zoltán (zeneszerzés), 

Zathureczky Ede (hegedű) és Kósa György (zongora) tanítványa volt. 1938-ban a 

zeneakadémiai tanulmányai mellett – beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem 

néprajz szakára. Néprajzból 1942-ben diplomázott, egy évvel később pedig doktorált  A 

kidei magyarság világi zenéje című disszertációjával.  

A Zeneakadémián is 1942-ben diplomázott. 1946-ban a Zeneművészeti Főiskola tanára 

lett, ahol 1959-ig tanított népzenét.  Ezután főleg a népzenekutatásnak szentelte idejét. 

1948-tól az MTA népzenekutató csoportjának volt munkatársa. 

„Kutatói, zeneszerzői és tanítói hármas tevékenységét három specialista sem pótolhatja” 

– mondta Kodály Zoltán tanítványáról, akiben a mester utódját, saját munkájának méltó 

folytatóját látta.  

 

A Hegedűduókat a gimnáziumi évek alatt (1934–37) komponálta, a Szonáta két 

zongorára (1942) és a Hegedű-zongora szonáta (1944) pedig a zeneakadémiai és 

egyetemi tanulmányai végén születtek.  
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Főbb zenekari művei a Divertimento Concertante (1949), a Vörösmarty-szimfónia 

(1952), a Borsodi rapszódia (1953), a Hárfaverseny (1959), a Vivente e moriente (1963) 

és a Concertino (1964). Járdányi Pál ezek mellett számos kamara, zongora, kórus, és 

pedagógiai művet hagyott maga után. 

Erkel-díjjal, (1952,  1953) 1954-ben pedig Kossuth-díjjal tüntették ki. 

 

Járdányi Pált személyesen nem ismertem, hiszen ő 1966-ban meghalt,  

én meg 1974-ben költöztem Budapestre és kezdtem dolgozni a Magyar Rádió Zenei 

Főosztályán. Mivel a II. kerületben laktam, gyakran elmentem a Hűvösvölgyi út  

35. számú ház előtt, ahol tábla hirdette, hogy itt élt Járdányi Pál. 

 

Pályafutását zenekritikusként kezdte: 1943 és 1949 között különböző folyóiratokban 

megjelenő igényes írásokban értékelte a magyar zenei élet napi eseményeit.  

Berlász Melinda zenetörténész szerint a zenekritika „nagy vezető egyénisége” volt. 

A Rádióújságban 1948 novemberétől 1949 júliusáig jelentek meg „3 perc rádiókritika” 

című zenei elemzései.   

A Járdányi Pál írásait közreadó Berlász Melinda így írt erről: 

„Járdányi Pál szakírásaival egyidejűleg, mintegy másodvonalban vitte tovább 

közönségnevelő célú, műveltségalapozó kritikai tevékenységét a Magyar Rádió zenei 

műsoraival összefüggésben.  
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Azonban e kis-terjedelmű rádiókritikák folyamatosságát az 1949 nyarán bekövetkező 

politikai „fordulat” felszámolta, és ezzel egyidejűleg Járdányi hétéves kritikai 

tevékenységének önálló szellemi területét is lezárulásra kényszerítette. A későbbiekben 

zenekrónikási-zeneprédikátori tevékenységéhez már csak egy-egy alkalmi megbízás vagy 

szándék erejéig tért vissza.”   

 

Járdányi 1946-tól tanított a Zeneakadémián. Kodály legközelebbi munkatársaként 

gyakran helyettesítette az idős mestert. Az 1956-os eseményekben aktívan részt vett:  

a Forradalmi Értelmiségi Bizottságban ő képviselte a zenészeket. A forradalom bukása 

után Kodály tekintélye megóvta a komolyabb megtorlástól, 1959-ben azonban távoznia 

kellett a Zeneakadémiáról.  
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Közben, 1948-tól a Magyar Tudományos Akadémia Népzenei kutató csoportjának 

munkatársa, majd vezetője is volt. Ő rendszerezte és szerkesztette a Magyar Népzene 

Tára I. és IV. kötetét (1951, 1959). 

 

Kodály Zoltán és Járdányi Pál 

Zeneszerzői munkásságára Bartók és Kodály művészete hatott, ez főleg első alkotói 

periódusában figyelhető meg. Az 1950-es évek elejétől a magyar népdalok világa  hatott 

rá legjobban, amikor népdalfeldolgozásokat írt kórusokra, szimfonikus- és 

kamarazenekarokra. Harmadik szerzői időszakát 1956-tól lehet számítani.  Ezekben az 

években írta Hárfaversenyét is (1959). 

  

Részletek a RÁDIÓFÓNIA műsoromból 

 

Bartók Béla nemzetközi zenei verseny és fesztivál 

1948 októberében zajlott le az év legnagyobb zenei eseménye: a Magyar Rádió és a 

Zeneművészeti Főiskola által megrendezett Nemzetközi Bartók verseny és fesztivál.  

A főtitkár Kadosa Pál, a szervező pedig a legendás hírű Kun Imre volt.  

Idézet a műsorfüzet előszavából: „Bartók Béla halálának harmadik évfordulóján, az 

1948-as centenáris évben rendezi meg a magyar állam a Bartók Béla emlékversenyt. Ez a 

verseny – híven Bartók Béla emlékéhez – a modern zene versenye.  

A zeneszerzők versenyében első díjat nem adtak ki, a megosztott II. díjat két magyar 

zeneszerző: Járdányi Pál és Tardos Béla nyerte, mindketten az I. vonósnégyesükkel.  

A zeneszerző-verseny két II. díjas kompozícióját Székely Endre elemezte:  
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„Járdányi Pál és Tardos Béla merőben különböző, a fiatal magyar gárda két lényegesen 

ellentétes irányú érdeklődést, iskolát és felkészültséget reprezentáló művével tűnt ki.  

Míg Járdányi – akinek nagyszerű rátermettségét már több nagy kompozícióból ismerjük, 

a Bartók-stílus lenyűgöző hatása alatt komponál, addig Tardos némi utó-romantikával 

vegyest Kodály iskoláját járja. Járdányi a vonósnégyes technikát fiatal kora ellenére 

szinte tökéletesen kezében tartja, Tardos küszködik a formával, nem minden szólal meg 

úgy, ahogy szeretné.  

Míg Járdányi formáin nemcsak a jó zenei formaérzék, hanem a teljes formai tudás is 

tükröződik, addig Tardos műve nem egy helyen problematikus formai szempontból. 

Hogy mégis Tardos Béla mellé kell állnunk, az elsősorban azért van, mert Tardos 

meglepetés. Minden hibája, küzdelme ellenére érdekes, van közölnivalója, és ez avval 

biztat, hogy tartalmas műveket lesz képes létrehozni.” 

Rádiófelvétel:  I. vonósnégyes (Tátrai Vonósnégyes, 1954.04.13.) 

 

Járdányi Pál: Szonáta két zongorára (1946) 

A Zeneművészek Szabad Szervezetének székházában a művésztagok számára 

rendelkezésre állt egy terem hangversenyrendezés céljára. Az ott bemutatott új magyar 

művek a rádió műsorában is elhangzottak, mint például: 1946. január 4-én Járdányi Pál 

Szonáta két zongorára c. műve.  

Az egyik műsorajánlat így mutatta be a szerzőt: „Járdányi Pál tehetsége igen korán 

megnyilatkozott. Nyolcesztendős korától kezdve tanult hegedülni, majd a 

Zeneakadémián Zathureczky Ede növendéke volt. De ezzel párhuzamosan elvégezte 

Kodály Zoltán osztályában a zeneszerzést, az egyetem bölcsész karán pedig néprajzi 

tárgyú disszertációjával doktorált.”   

Járdányi Pál Szonáta két zongorára című darabját zeneakadémiai tanulmányainak 

befejezésekor, 1942-ben komponálta. Ez a korai mű is a Kodály-iskolában szerzett 

fölényes mesterségbeli tudásáról tanúskodik. 

Rádiófelvétel: Szonáta két zongorára (Szegedi Ernő, Szendrei Imre, 1965.01.29.) 

 

 

Járdányi Pál Tisza mentén c. szimfonikus költeménye (1952) 
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Járdányi Pál Tisza mentén c. szimfonikus költeményét 1952. június 11-én 

a Rádiózenekar mutatta be Ferencsik János vezényletével.  

 Az 1920-ban született Járdányi Pál egyidejűleg volt a Zeneakadémián Kodály Zoltán 

zeneszerző-szakos tanítványa és a Budapesti Tudományegyetem néprajz-szakos 

hallgatója. Kodály egyik legkedvesebb tanítványának is hármas hivatása volt: a 

komponálás, a tanítás és a népzenekutatás. Bartók, Kodály, Lajtha László munkáját 

folytatva, egyik szerkesztője volt a Magyar Népzene Tárának. Járdányi Pál 

népzenekutató, tudományos munkáját kiegészítette néhány olyan kompozíció, amely 

témáját, ihletését a népzene kincseiből merítette, mint például a Tisza mentén című 

szimfonikus költemény.  

Rádiófelvétel: Tisza mentén – szimfonikus költemény 

(MR szimfonikus zenekara, vez. a szerző, 1955.09.29.) 

 

Járdányi Pál: Vörösmarty-szimfónia (1953) 

A Rádiózenekar 1953. április 26-án  Ferencsik János vezényletével új magyar művet 

mutatott be a Rádióban: Járdányi Pál Vörösmarty-szimfóniáját.  

A hangversenytermi bemutatójára október végén, a II. Magyar Zenei Héten került sor.  

A nagy sikerre való tekintettel a zeneszerzőt a következő évben Kossuth-díjjal 

jutalmazták.  

 

Vörösmarty Mihály (1800-1855) 

A rádióújságban megjelent interjúban Járdányi Pál így nyilatkozott új művéről: 
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„Legkedvesebb költőmnek, Vörösmarty Mihálynak kívántam zenei emléket állítani.  

Minden tételben egy-egy ismert verssorhoz kapcsolódó gondolatokat, és ezen keresztül  

a költő életének legjellemzőbb eseményeit igyekeztem kifejezni. 

„Hazádnak rendületlenül …” ez az első tétel címe s szinte az egész szimfónia mottója is. 

A második tétel, a „Virág és pillangó” Vörösmarty tündérvilágát idézi, majd következik 

a „Hová merült el szép szemed világa …”. A negyedik tétel a „Harci dal”, mely a 

szabadságharcra lelkesítette 1848 forradalmi nemzedékét. Végül az ötödik tétel, a „Vén 

cigány”, a szabadságharc bukása utáni időket idézi, mikor Vörösmarty Bajzával 

bujdosott. Már-már céltalannak találta az életét, amikor megírta halhatatlan művét, 

melyből kiderül, hogy a költő rendületlenül hitt nemzete jövőjében.”  

 

 Rádiófelvétel: Vörösmarty szimfónia  

(Magyar Állami Hangversenyzenekar, vez. Ferencsik János, 1953. (kb.) 

 

Járdányi Pál: Hárfaverseny (1961) 

Járdányi Pál Hárfaversenye 1961-ben a Zeneakadémián, az Állami Hangversenyzenekar 

estjén szólalt meg először, Fejér György vezényletével, s a koncertet a rádió is 

közvetítette.   A hárfára, e különlegesen szép hangzású hangszerre sajnos kevés 

kompozíciót írtak, így az új versenymű bemutatását már csak ezért is nagy várakozás 

előzte meg. Járdányi Pál barátai, ismerősei azonban azt is tudták, hogy a zeneszerző 

művét ifjú feleségének Devescovi Erzsébet hárfaművésznőnek komponálta.  

Az egyik kritikus kiemelte az est hangulatát is: „Járdányi Pál Hárfaversenyének 

alaphangulata lírai. Ezt a lírát nem árnyékolják be tragikus összecsapások, aranyló 

pasztellszíneit inkább az ötletek teszik csillogóvá. Az egyetlen tételben megfogalmazott 

kompozíció harmonikus egység benyomását kelti, amit a szerkezet jól átgondolt 

felépítésével és sikerült arányaival ér el a szerző.  

A szólóhangszer virtuóz művésze, Devescovi Erzsébet a neki ajánlott versenyművet 

avatott technikai készséggel, ösztönös muzikalitással és sok bájjal szólaltatta meg. Ez 

utóbbi vonását azért emeljük ki nyomatékosan, mivel éppen a hárfa az a hangszer, 

amelyhez önkéntelenül fiatal és légies nőalakot társít képzeletünk, és Devescovi Erzsébet 

ezt az illúziót is minden tekintetben valóra váltja.” 
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Devescovi Erzsébet 

 

 Rádiófelvétel: Hárfaverseny (Devescovi Erzsébet – hárfa, 

  MRT szimfonikus zenekara, vez. Fejér György, 1963.02.02.) 

 

 

Járdányi Pál családja 

Járdányi Pál: Vivente e moriente (1964) 
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A Rádió 1964. november 12-én mutatta be Járdányi Pál Vivente e moriente című 

darabját, a Rádiózenekar előadásában, Ferencsik János vezényletével.  

Járdányi Pál zeneszerzői munkássága sokoldalú volt: komponált zenekari műveket,  

Hárfaversenyt, kamara- és szólódarabokat, kórusokat és pedagógiai műveket. 

A Rádió megrendelésére alkotott Vivente e moriente című zenekari művét eredetileg 

többtételes szimfóniának tervezte, azonban családi gyásza miatt a mély érzelmi világú 

második tétel után nem folytatta. A formailag világos, zenei nyelvezetében korszerű és 

közérthető mű így is befejezettnek hat. A mű bemutatója előtt Járdányi Pál így 

nyilatkozott: „Új művem alkalom rá, hogy azokról szóljak, akiknek a legtöbbet 

köszönhetem, és akiknek halála is összefonódik pályám egy-egy állomásával.  

Korábbi műveim közül a Vörösmarty szimfónia a legismertebb. Ezt Édesapám halálos 

ágya mellett fejeztem be. Így a Vén cigány portréját nemcsak a beteg költő víziójából 

meríthettem. Ott volt mintának a másik, élettől búcsúzó, halállal küzdő arc is. Új, 

kétrészes kompozíciómra pedig egy évvel ezelőtt, Édesanyám halála napján tettem 

pontot. A címéül választott Vivente e moriente két ritkábban használt olasz tempó-, 

illetve karakterjelző. Élet-telien és elhalóan, magyarra így lehetne fordítani. Nem 

programzene, legfeljebb igen tág értelemben az. Amennyire a zene első és örök 

programja: az élet és a halál.”   

Rádiófelvétel: Vivente e moriente 

(MRT szimfonikus zenekara, vez. Ferencsik János, 1964.09.08.) 

 

Járdányi Pál fiatalon, 46 éves korában 1966. július 29-én hunyt el.  

 

Berlász Melinda zenetörténész szerint Járdányi Pál a sajátosan magyar, 20. századi 

hivatás-eszmény, a bartóki-kodályi eszmerendszer utolsó képviselője volt:  

„Járdányi a Bartókot és Kodályt követő második tanítvány-nemzedék képviseletében 

vállalta a magyar zenei művelődés 20. századi programjának hármas követelményét: a 

zenei alkotást zeneszerzőként, a zenei művelődés ügyét zenepedagógusként és 

zenekritikusként, magyar népzenetudomány feladatait tudományos kutatóként.”  
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Járdányi Pál zeneszerzői munkásságát a hangverseny-látogató közönség és a rádió 

hallgatói is figyelemmel kísérhették. Korábban már felidéztem az I. vonósnégyes, a 

Hárfaverseny, a Vivente e moriente és a főművének tekintett Vörösmarty-szimfónia 

bemutatóját.  

 

Kodály Zoltán 

Részlet Kodály Zoltán búcsújából: „Senki sem pótolhatatlan – mondják. De Járdányi Pál 

korai halála akkora űrt hagy hátra, amelyet a magyar zeneélet még sokáig érezni fog. 

(…)Egységes, harmonikus egyéniséget csodálhattunk benne. Működésének minden 

ágából ugyanaz a legemberibb ember néz ránk, akinek nincs hőbb vágya, mint másokon 

segíteni, mások létét könnyebbé és szebbé tenni, még a saját élete árán is.”  

 

Halála után Kodály Zoltán német nyelvű cikket írt a Studia Musicologica című 

folyóiratba: „Erejének teljében hagyott itt bennünket. Talán gondban amiatt, hogy annyi 

mindent nem fejezhetett be. De nyugodtan abban a tudatban, hogy ameddig dolgozhatott, 

egész odaadással és teljes sikerrel tette. Nem vesztette el életét, mert sohasem törődött 

azzal, hogy megtartsa.” 

 

Részlet a Kossuth rádió Járdányi emlékműsorából  

Ujfalussy József: „A töredékes személyes emlékekből lassan-lassan kibontakoznak 

elvesztett társunk maradandó vonásai. Poeta doctus – tudós költő: így nevezték eleink a 

hozzá hasonló művésznek, tudósnak egyaránt kiválókat.  

Nem komponált sokat, de munkái mindig jelentős mondanivalót hordoztak, felelős, 

komoly műgondról tanúskodtak.  
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Ujfalussy József (1920-2010) 

Töprengő, szüntelenül mérlegelő gondolatai szenvedélyes, lelkes tevékenységbe csaptak, 

valahányszor úgy látta, hogy szükség van munkásságára, segítségére. Művészete, emberi 

habitusa egyaránt sokat őrzött nagy költői eszményképe, Vörösmarty Mihály belső 

világából.  

Most, hogy elment, közös kincsül élete művét hagyta ránk. Termékeny, a példa 

követésére ösztönző örökség. Általa marad velünk továbbra is tevékeny, 

együttmunkálkodó szelleme, a művekből sugárzó embersége.” 

 

Járdányi Pál  műveinek rádiós felvételei 

 

1952  Szimfonietta vonószenekarra (kb.) + Hajnali tánc (kb.) 

1953 Vörösmarty szimfónia (kb.) + Árva madár (kb.) + Éva szivem, Éva (kb.) 

 Leányvásár + A pogány király lánya – népballada 

1954 Szonáta két zongorára (kb.) + I. vonósnégyes + Borsodi rapszódia (kb.) 

 Szegény Zsuzsi táborozáskor (Csokonai Vitéz Mihály) +  

 Szonatina (fuvola-zongora) + Tánczene  

1955 Tisza mentén – szimfonikus költemény + II. vonósnégyes – Bartók Béla 

 emlékére + I. hegedü-zongora szonáta 

1956 Szonatina (zongorára) 
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1957 Divertimento concertante  

1958 Ringó tükörkép  

1959 Gergő nótái + Hajnali tánc (kb.) (2. felvétel) 

1961 Honvéd induló  

1963 Hárfaverseny  

1964 Vivente e moriente 

1965 Szonáta két zongorára (2. felvétel) 

1967 Szerelmi dalok (Bajza József, Theodor Storm, PErnette du Guillet,  

 Vörösmarty Mihály, Szabó Lőrinc) 

1970   Árva madár (2. felvétel) 

1973 Divertimento concertante (2. felvétel) + Honvéd induló (2. felvétel) 

1974 Concertino hegedűre és vonószenekarra 

1975 Magyar tánc 

1976 Árva madár (3. felvétel) + Karikás tánc (Hidló végén, padló végén,  

 Fürjecském, fürjecském) + Katonaszerelem 

1978 Árva madár (4. felvétel) 

1980 A bujdosó madár 

1983 Már vége (Tóth Árpád) 

1984 Fantázia és változatok egy magyar népdalra 

1985 Négy kidei népdal (kb.) 
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Emlékezzünk Lendvay Kamilló zeneszerzőre 

(Budapest, 1928. december 28. – Budapest, 2016. november 30.) 

 

Lendvay Kamilló 

1949-ben nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneakadémiára, ahol 1957-ig Viski János 

zeneszerzés-tanítványa volt, és két évig Somogyi László karmestertől is tanult.  

1962-2007-ig  a Magyar Rádió lektora. 1972-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 

zeneelmélet-tanára lett, 1976-tól 1992-ig tanszékvezető egyetemi tanára volt. 

Zeneszerzői munkássága rendkívül szerteágazó, a zenei műfajok csaknem mindegyikére 

kiterjed, a szimfonikus művektől a kamarazenén át az operáig terjed,  

és figyelemre méltó fúvószenekari munkássága is. Még főiskolás korában írta 

Mesemondó tánc című fúvószenekari darabját, a Triószerenádot, a Rapszódiát hegedűre 

és zongorára, valamint a Vonóstriót. A magyar zenei élet figyelmébe 1960-ban került, 

amikor bemutatták Concertinóját. Az 1970-es évek fontos alkotásai az Orogenesis című 

oratórium és a Pro Libertate című kantáta, illetve a Thomas Mann József és testvérei 

című regénye alapján íródott Jelenetek kantáta. 1972-ben, a Magyar Televízió 

felkérésére komponálta A bűvös szék című egyfelvonásos operáját, amely Karinthy 

Frigyes írása alapján készült. Ugyancsak a televízió rendelte mega A tisztességtudó 

utcalány című operát (Jean-Paul Sartre drámája alapján), amelyet az intézmény 1978-ban 

mutatott be. 1975-ben komponált Csellóverseny-e a trieszti zeneszerzőverseny I. díját 

nyerte el. 2000-ben Zongoraversenyt írt, 2007-ben a Bartók vonósnégyes ötvenéves 

fennállására komponálta a II. vonósnégyest (2008-ban mutatták be). 
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Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

Lendvay Kamilló: Concertino zongorára és fúvós együttesre (1960) 

A Rádióban 1960. szeptember 8-án mutatták be Lendvay Kamilló Concertino zongorára 

és fúvós együttesre c. művét, Almásy László zongoraművész és a Budapesti Koncert 

fúvószenekar előadásában, Lehel György vezényletével.  

 

 

Az előző évben, a Rádióújság 1959. december 6-ai számában egy írás így kezdődött: 

„Új zeneszerző nevét ismerte meg a rádióhallgató: Lendvay Kamillóét, akinek egy 

kórusművét pályadíjjal jutalmazták. Az ifjú zeneszerző „élete első interjújában” így 

mutatkozott be: „Ebben az évben (1959-ben) nyertem el diplomámat a főiskolán, ahol 

zeneszerzésben Viski János növendéke voltam. Voltaképpen már 5 éves korom óta 

muzsikálok, Molnár Antal professzor fedezte fel bennem a zene iránti hajlamot.   

Első szimfonikus művem a Tragikus nyitány volt, kamaraműveim közül talán a  

Trió-szerenádot szeretem legjobban, melyet a Ney-trió játszik. Több, hegedűre és 

zongorára írt darabomat Kocsis Albert és Bálint Ágnes játszotta.  Legutóbb pedig Hollós 

Lajos szerkesztő felkérésére komponáltam a Concertinót zongorára és fúvós-

együttesre. Ezt a darabot mindössze három hét alatt írtam. A munka koncentráltan és 

könnyen ment, talán azért, mert a zongorával a kezdetek óta bensőséges és szoros 

kapcsolatom van és a fúvós hangszereket is szeretem.”  
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Lendvay Kamilló: Hegedűverseny (1963) 

1963. április 14-én hangzott el bemutatóként Lendvay Kamilló Hegedűversenye a 

Zeneakadémia nagytermében. A Rádió felkérésére komponált mű szólóját Kocsis Albert, 

a korszak egyik legkiválóbb hegedűművésze játszotta, a Rádiózenekart Erdélyi Miklós 

vezényelte. A zeneszerző ezért a kompozícióért 1964-ben Erkel-díjat kapott.   

 

Kocsis Albert (1930-1995) 

Breuer János a koncert után írott kritikájából idézek: „Lendvay Kamilló, a fiatal 

zeneszerző, már jelentős sikerekre tekinthet vissza. Zenekari műveit többször előadták 

itthon és külföldön is. Kórusai, tömegdalai az egész országban elterjedtek. 

 A komponista sikereinek titka egyrészt abban rejlik, hogy nagy szakmai felkészültséggel 

rendelkezik, a zenei élet gyakorlatában is jártas, másrészt abban, hogy a közérthetőséget 

nem áldozza fel a korszerűség követelménye miatt. Műveiből azonban kitetszik, hogy 

foglalkoztatják a modern hangzás problémái is, s ebben a fejlődésben a most bemutatott 

Hegedűverseny jelentős állomás. A zenetörténet számtalanszor bebizonyította már, 

mennyire szerencsés, ha egy-egy új mű konkrét előadó számára készül, ha a zeneszerző 

írás közben figyelembe veszi az interpretátor alkatát, technikai és zenei felkészültségét. 

Lendvay Kamilló Kocsis Albertnek szánta Hegedűversenyét, mivel a darab lírikus 

alaptartása a művész egyéniségével különösen egybevág. A mű dallamvilágára sok 

helyütt a tizenkét-fokú technika nyomja rá a bélyegét, s a zeneszerző ezt az elvet 

szerencsésen egyezteti a dallamosság igényével.” 
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Lendvay Kamilló  A bűvös szék c. operája a Televízióban (1972) 

A Magyar Rádióban az 1950-es években kezdődött el az a mecénási szerep, amely új 

magyar művek – köztük daljátékok, operák alkotására buzdította a zeneszerzőket. A 

Rádió felkérésére készült például Farkas Ferenc Csinom Palkó c. daljátéka 1949-ben, és 

Ránki György Pomádé király új ruhája c. meseoperája 1951-ben. A sikeres kezdet után a 

sort hosszan folytathatnám. 

 

Karinthy Frigyes (1887-1938) 

Bánki László, a Magyar Televízió szerkesztő-rendezője is hasonló operamecénási tervet 

álmodott és „Zenés tv színház” címmel elindított egy nagyszabású sorozatot.   

Az első tv-opera témájául Karinthy Frigyes Bűvös szék című novelláját választották és 

Devecseri Gáborra bízták a szövegkönyv versbe öntését. A komponálásra pedig Lendvay 

Kamillót kérték fel, akihez köztudottan közel áll Karinthy írói-világa. Ám amikor a 

zeneszerző elolvasta a szövegkönyvet, úgy érezte, hogy néhány módosításra volna 

szükség. Fel is kereste az akkor már nagybeteg Devecseri Gábort a Kútvölgyi kórházban.  

A költő helyeselte Lendvay elgondolását, ígérte is, hogy amikor jobban lesz, elkészíti a 

változtatást – erre azonban már nem kerülhetett sor, mert 1971 nyarán meghalt. Így a 

szövegkönyv szükséges módosítását a komponista fejezte be.  

A „Zenés tv színház” első produkciójaként 1972. szeptember 30-án mutatták be Lendvay 

Kamilló operáját. A megjelent kritikák közül Raics Istvánt idézem:  

„A sorozatot és annak első darabját érthető várakozás előzte meg: annál is inkább, mert a 

választásnak eleve bizonyos rangot biztosított a szerző személye. Lendvay Kamillót a 

magyar zenei élet egyik legképzettebb fiatal mesterének ismerjük, akit invenciója, 
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felkészültsége mellett alapos színházismerete, dramaturgiai gyakorlata is támogat ebben a 

műfajban.”  

Albert István a „Zenés tv színház” premierjéről így fogalmazott: „Az esemény 

örvendetes: új magyar kamara-opera született a televízió jóvoltából. Lendvay Kamilló – 

csak helyeselhetően, a tréfa, a burleszk helyett a szatírára hangolt. A zeneszerző 

eszköztára az utóbbi években értékesen gazdagodott, amely érződik ezen a munkáján is, 

bár – nyilván a nagyszámú és sokrétegű tévénézőkre való tekintettel - megmaradt az 

általánosan elfogadott zenei kifejezésmód keretei között. De így is találót, szellemeset 

alkotott.” 

 

Lendvay Kamilló Bűvös szék c. operája nemcsak a Televízióban, hanem a Rádióban is 

megszólalt, sőt külföldi színpadokon is sikerrel előadták. A témául választott szatirikus 

történet az 1920-as években játszódik, de tartalma később is aktuális maradt. Az 

igazmondásra kényszerítő, bűvös székben mindenki kiesik hivatalos szerepéből, nem azt 

mondja, amit várnak tőle, hanem amit igazán gondol.  

 

Lendvay Kamilló: A tisztességtudó utcalány – opera (1979) 

Az 1979-es esztendőben nagy sikert ért el Lendvay Kamilló A tisztességtudó utcalány 

című egyfelvonásos operája, melynek zenei felvétele április 1-jén a Rádióban szólalt 

meg, április 6-án pedig a televízió képernyőjén láthatta a közönség.  

A Zenés TV Színháza számára 1972-ben az első darabot is Lendvay Kamilló 

komponálta: Karinthy Frigyes  Bűvös szék című szatirikus darabja alapján.  
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A televízió nagy sikerű sorozata az eltelt hét év alatt 13 új zenés bemutatóval 

gazdagodott.    

Lendvay Kamilló újabb operájának szövegkönyvét Jean-Paul Sartre drámájából maga 

írta. A dráma és az opera arra keresi a választ, meddig terjed az egyén választási, döntési 

szabadsága, hiszen a szereplők nem hősök, hanem az őket körülvevő világ 

kiszolgáltatottjai. A Magyar Rádió hangfelvétele a Hungaroton jóvoltából hamarosan 

hanglemez formájában is megjelent és jelentős nemzetközi elismerésben részesült: a 

Francia Akadémia nagydíját kapta. Komlós Katalin hanglemez-kritikájából idézek: 

„Lendvay Kamilló  A tisztességtudó utcalány című operája rendkívül jól énekelhető, 

látszik, hogy a szerző ismeri a szöveg-megzenésítés fortélyait. A szereplők közül Pászthy 

Júlia viszi el a pálmát: fantasztikus szín- és árnyalat-gazdagsággal formálja meg Lizzie 

szólamát, muzikalitása és hangszépsége megragadó. Szép hangon énekel Gáti István, 

érzelmi fűtöttséggel vesz részt az előadásban Gulyás Dénes, a legdrámaibb figura: a 

Néger szerepe pedig Polgár Lászlóé. A bonyolult partitúra igen pontosan, korrektül szólal 

meg a Rádiózenekarból alakult Kamaraegyüttes előadásában, Breitner Tamás 

vezényletével.”   

 

 

Polgár László (1947-2010) 
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Lendvay Kamilló: Jelenetek Thomas Mann „József és testvérei” tetralógiájából (1984) 

A Zeneakadémia nagytermében mutatták be 1984. február 5-én Lendvay Kamilló 

Jelenetek Thomas Mann „József és testvérei” tetralógiája alapján komponált kantátáját. 

A mű 1978 és 1981 között keletkezett, a Rádió felkérésére. A Lehel György 

karmesternek ajánlott kantátát Kincses Veronika és Polgár László valamint a 

Rádiózenekar adta elő.  

 

Thomas Mann (1875-1955) 

Lendvay Kamilló három részletet választott ki Thomas Mann monumentális regényéből, 

amelyet a világirodalom legszebb szerelmi vallomásai között tart számon. Ezeket a 

szerelmi témájú részleteket azonban átszínezi a halál érzete. A nagyszabású mű központi 

témája Ráhel és Jákób szerelme. Az első tétel Ráhel türelmetlen szerelmi vallomása, a 

második tételben a Ráhelt vigasztaló Jákób szenvedélyes, erőt sugárzó melódiái 

szólalnak meg, és a harmadik tétel Ráhel búcsúja: meg-megszakadó énekbeszéd, lírát, 

fájdalmat, tragikumot, elmúlást sejtető zene.   

 



81 

Lendvay Kamilló négy héttel a 88. születésnapja előtt, 2016. november 30.-án meghalt 

Elismerései: Erkel Ferenc-díj (1962, 1964, 1978), Érdemes Művész (1986), 

Kiváló Művész (1997), Kossuth-díj (1998) 

 

Lendvay Kamilló egykori lakóépületénél, a Szent István park 23. számú házon 2018. 

október 30.-án felavatták az emléktábláját. 

A zenei élet nevében Madarász Iván zeneszerző többek között ezt mondta:  

„Lendvay Kamilló egész életében szerzői bátorsággal haladt végig a maga által 

kialakított útján, következetesen „lendvayul” beszélt, olyan, egyedül rá jellemző 

stílusban, amely mégis nagyon sok zeneszerető szívéhez-füléhez eljutott. Egyfajta 

stílusegységbe befoglalta egész életművét. Ez a nyelvi következetesség azért is imponáló, 

mert Lendvay mint gyakorló muzsikus százféle zenei nyelvet birtokolt: bármilyen 

stílusban improvizált, vagy akár jazzt játszott.  

Muzsikus vére a zene minden területén megnyilatkozott, a komponálás mellett dirigált, 

zongorázott, tanított. Zongoraversenyének koncertjein gyakran saját maga ült a 

hangszerhez a pódiumon. Hihetetlenül gazdag az életműve, nem csak mennyiségileg, 

hanem műfaji sokféleségében. Szinte nincs olyan műfaj, amelyben jelentős művei ne 

születtek volna. Oratóriumok, kantáták, szimfonikus és versenyművek mellett az 

előadóművészek számára is vonzó szóló- és kamaraművek, dalok hosszú sora jelzi ezt. 

És nem utoljára drámai művei. Operái: A Bűvös szék, és A tisztességtudó utcalány 

nemzetközi sikere is bizonyítja ezt.” 
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Lendvay Kamilló műveinek rádiós felvételei 

1955 e-moll fantázia  

1956 Rapszódia 

1958 Kis szvit, Mesemondó tánc + Néphadsereg napja – induló  

1959 Tragikus nyitány + Concertino zongorára, fúvósokra, hárfára és ütőhangszerekre 

 Dal a Tanácsköztársaságról (fúvós) + Kis szvit + Dal a Tanácsköztársaságról 

 (kórus) Harminc esztendő – három férfikar (Hollós Korvin Lajos) + 

 Köszöntő (Várnai Zseni) 

1960 S fölgyúl egy fénysugár (Raics István) + Sztálinváros ünnepel (Kövesdy János)  

1961 Mauthausen + A rendíthetetlen ólomkatona + Három farsangi maszk 

 Mit teszek, ha felnövök? (Nádas Katalin)  

1962 Mit teszek, ha felnövök? (Nádas Katalin) (2. felvétel) + Példa és remény  

1963 Hegedűverseny + Katonanóta (Kövesdy János) +  Új kor nyitánya – 

 mikrokantáta  (Garai Gábor) + A három testőr – zenés játék (részletek)  

1965 Négy duó  

1966 Négy invokáció zenekarra + Scherzo + Dózsa siratója (Kövesdy János)  

1968 Harminc esztendő – három férfikar (Hollós Korvin Lajos) (2. felvétel) 

 Hej, kukorékol a kakas (Kövesdy János) + Téli reggel (Hollós Korvin Lajos)  

1969 Éjszaka – I. (Radnóti Miklós) + Hej, kukorékol a kakas (Kövesdy János) 

  (2. felvétel) 

 Mary Morison madrigálja + Sulinóták (Kövesdy János) + Knock out! – zenés játék 

 részletek  

1970 Kamarakoncert + Canzone allegra (Kövesdy János) +  

 Orogenesis – Uj hegyek születtek – oratórium V.I. Lenin emlékezetére  

1971 Mesemondó tánc (2. felvétel) + Scherzo (2. felvétel) + Négy duó (2. felvétel) 

 Napraforgó (Kövesdy János) + Kocsiút az éjszakában –  

 dalciklus 7 előadóra (Ady Endre)  

1972 Azért, hogy én eszem, iszom (Weöres Sándor) + Napraforgó (Kövesdy János)  

 (2. felvétel)  

1973 11 kétszólamú gyermekkar (Weöres Sándor) + Míg az ember (Kövesdy János)  

(1. és 2. felvétel) + Veszprém megyei bányászdalok  



83 

1974  Kifejezések (Espressioni) + Dal a Tanácsköztársaságról (fúvós) (2. felvétel) 

 Néphadsereg napja – induló (2. felvétel) + Cserfesnóta (Kövesdy János) 

 Dal a Tanácsköztársaságról (kórus) (2. felvétel) + Mesebeli bál (Donászy Magda) 

 Míg az ember (Kövesdy János) (3. felvétel)  

  Szél hozott, szél visz el (Szabó Lőrinc) 

1975  Gordonkaverseny + Rapszódia (2. felvétel) + Éjszaka – II. (Váci Mihály) 

 Töredék (Kövesdy János)  

1976  Hangulatok (Disposizioni) + Köszöntő (Várnai Zseni) (2. felvétel) 

 Óriások éneke (Kövesdy János) + Tótágas –  

 gyermekopera (Horgas Béla) – részletek 

 Töredék (Kövesdy János) + Pro libertate – Rákóczi kantáta  

 (szövegét a Rákóczi kor emlékeiből összeállította Kőháti Zsolt)  

1978  Biztató (Kassák Lajos) + Bóbita (Weöres Sándor)  

1979  Hegedűverseny (2. felvétel) + Sotto voce No. 1. (Horgas Béla) 

 Táncrahivó (Kövesdy János)  

1980  Egy cimbalomdarab átváltozása (Travestia)  

 Öt pökhendi ötlet rézfúvós szeksztettre 

 Sotto voce No. 2 (Paul Verlaine: Őszi chanson c. versére, Tóth Árpád ford.)  

1981  A csend harmóniája + Néphadsereg napja – induló (3. felvétel) 

 Öt pökhendi ötlet rézfúvós szeksztettre (2. felvétel) + Öt tétel idézőjelben 

 Kvintzene + Téli reggel (Hollós Korvin Lajos) (2. felvétel)  

 Jelenetek Thomas Mann: József és testvérei c. tetralógiájából –  

 kantáta szoprán- és basszusszólóra, zenekarra  

1982  Augusztus végén (Kövesdy János) + Sotto voce No. 2  

 (Paul Verlaine: Őszi chanson c.  versére, Tóth Árpád ford.) (2. felvétel)  

1983  Concertino zongorára, fúvósokra, hárfára és ütőhangszerekre (2. felv.) 

 Mesemondó tánc (3. felvétel) + Sotto voce No. 1. (Horgas Béla) (2. felvétel)  

1984  Kis szvit (3. felvétel) + Öt pökhendi ötlet rézfúvós szeksztettre (3. felvétel) 

 Ahogy tetszik (As you like it) + Senza sordino  

1986  Cimbalomverseny + Dispozizioni 
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Emlékezzünk Szokolay Sándor zeneszerzőre 

(1931. március 30. Kunágota – 2013. december 8. Sopron) 

 

 Zenei tanulmányait 1947-től a Gulyás György vezette békés–tarhosi zenei 

gimnáziumban kezdte, ahol 1950-ben érettségizett. 1950-től a Zeneakadémián Szabó 

Ferenc majd Farkas Ferenc tanítványaként tanult zeneszerzést.  

Diplomája megszerzése után, 1957-től 1961-ig a Magyar Rádió szerkesztője lett. 

1966-tól 1994-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanított.  

 

Számos énekes és hangszeres alkotást írt, életművének gerincét azonban operái alkotják.  

A Lorca-tragédia alapján írt, Illyés Gyula által fordított Vérnász (1964),  

a Shakespeare ihlette Hamlet (1968), , a Németh László Ótestamentumra épülő drámája 

inspirálta Sámson (1973),   a Níkosz Kazantzakisz regénye nyomán készült Ecce homo 

(1984),  újgörög passió, a Szávitri (1988),  

 

Továbbá: Zongoraverseny, Hegedűversenyek, Trombitaverseny, Fuvolaverseny, 

Kettősverseny. Öt balett, három szimfónia, száznál is több kamaramű, huszonhét kantáta, 

oratóriumok, dalok és kétszáz kórusmű. 

 
Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

Szokolay Sándor Hegedű-szólószonátája (1957) 

A Rádióújság 1957. júliusában részletesen és terjedelmesen tudósított a Moszkvában 

megrendezett VI. Világifjúsági Találkozóról, benne egy magyar győzelemről is: 

„Magyar rádiós sikernek is számít a moszkvai VIT kamarazene-versenyének 

végeredménye.  

Az első díjat – 400 pályázó közül – a Magyar Rádió munkatársa, Szokolay Sándor nyerte  
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Hegedű-szólószonátájával.” A műsorújságban megjelent Szokolay Sándor zeneszerző 

beszámolója is: „Kissé hihetetlennek tűnt, amikor megtudtam, hogy a moszkvai VIT 

zeneszerzői versenyén első díjat nyertem – különösen azért, mert ez már a harmadik 

nemzetközi verseny, amely szerencsét hozott számomra. Hegedű-szólószonátámat Simor 

András mutatta be a Moszkvai Konzervatórium magyar estjén. Olyan csodálatosan adta 

elő, hogy azt éreztem, játéka sokkal jobb a darabnál! Különben ő is díjat nyert a 

hegedűsök versenyén, amiért nagyon izgultam.”  Szokolay műve a Magyar Rádióban 

1957. augusztus 1-jén hangzott el először.  

 

Szokolay Sándor: A tűz márciusa – oratórium (1959) 

1959. július 21-én mutatták be Szokolay Sándor A tűz márciusa című oratóriumát, amely 

a Rádió részére – a Tanácsköztársaság 40. évfordulója alkalmából kiírt zeneszerzői 

pályázatra készült. Az akkor 28 éves komponista már jelentős sikereket mondhatott 

magáénak, kétszer nyert első díjat Világifjúsági Találkozón: Hegedű-szólószonátájával 

Moszkvában, majd Két balladájával az 1959-es bécsi VIT-en. De nagy sikerrel mutatták 

be Hegedű- és Zongoraversenyét is. 

 

Ady Endre (1877-1919) 

Az Ady Endre forradalmi verseire komponált oratóriuma az évad egyik legjelentősebb 

bemutatója volt. Kovács János zenetörténész kritikájából idézek:  

„Szokolay Sándor A tűz márciusa c. oratóriumában összefüggő eseménykompozíció 

helyett Ady forradalmi verseit választotta anyagául.  
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A nagylélegzetű, méreteiben is impozáns művet hatalmas apparátus szólaltatja meg: öt 

énekes-szólista, szövegmondó, vegyes-kar, gyermekkar és nagy-zenekar.   

A mű erős drámaisága, élénk kifejező készsége többnyire sötét tüzű, robbanékony, éles 

hangsúlyokban talál kifejezést. Az Ady-versek művészi ereje túlságosan nagy: a zene 

több helyen akaratlanul is a versek illusztráló társául szegődik. A tűz márciusában 

bizonyosan akadnak még kiforratlan vonások is, mégis tanúbizonysága egy gazdag 

alkotótehetség kibontakozásának.”   

 

Szokolay Sándor: Hegedűverseny (1959) 

Szokolay Sándor zeneakadémiai vizsgadarabja volt a Hegedűverseny. A zeneszerző 

ezzel kapcsolatos emlékeiből idézek: „A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát mint 

pályakezdő zeneszerző, s mint rádiós munkatárs, a felfedezés nyugtalan örömében 

ismerhettem meg, amikor első zeneszerzői kísérleteimet türelmes, gondos szeretettel 

tartották keresztvíz alá.  

Zeneszerzői diplomamunkáim megszólaltatásával egy életre elköteleztek.  

Az egyik vizsgadarabomat, a Hegedűversenyt Simor András szólójával, Lehel György 

vezényletével 1959-ben elvitték a Varsói Ősz modern-zenei seregszemlére is.  

 

Szokolay Sándor: Vérnász – operabemutató (1964) 

A 80 esztendős, ünneplő Operaház – korszerűségét is igazolva, 1964. október 31-én 

mutatta be Szokolay Sándor Vérnász c. operáját. Az akkor 33 éves zeneszerző kantáták, 

oratóriumok és táncjátékok komponálása során készült fel a nagy feladatra, az opera 

írására.  Tehetségét segítette a szerencsés szövegválasztás: Federico Garcia Lorca 

Vérnász c. tragédiája. Szokolay Sándor a Rádióújság olvasóinak így vallott első 

operájáról: „Számomra Lorca Vérnásza nem csak spanyol parasztdráma, hanem örök 

mondanivalójú, európai klasszikus tragédia. Illyés Gyula remek fordításának nyelvezete 

és sejtelmes szimbolikája ejtett rabul.  A Vérnász szövegkönyvét az Illyés fordítás 

alapján – a zene követelményeinek megfelelően, magam készítettem. Azzal a hittel 

fogtam a komponáláshoz, hogy egy opera elsődleges hordozója a dallam, hogy egy 

operát végig kell énekelni, nem zárkózva el természetesen az énekbeszéd lehetőségei elől 

sem.” 
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Az új opera rendkívüli sikerét számos kritika is tanúsítja, melyek közül elsőként Fábián 

Imre írásából idézek: „A Vérnász egy fiatal magyar komponista első operája, de a kezdő 

színpadi szerző minden bizonytalansága nélkül. Szinte meghökkentően érett, kiforrott 

alkotás, melyben imponáló színpadi érzék, hatalmas drámai tehetség, nagyszabású 

koncepció és egy magát teljes biztonsággal kifejezni tudó alkotó-egyéniség nyilatkozik 

meg. Annyit máris megállapíthatunk, hogy az 1964. október 31-i bemutató feljegyzésre 

méltó dátuma lesz a magyar zenetörténetnek.”  

A sikerhez az Operaház akkori művészei nagy részben hozzájárultak, akik nemcsak 

hangban, hanem színészi játékban is kiválót nyújtottak. Kovács János kritikájában az 

előadókról többek között ez olvasható: „Komlóssy Erzsébet elementáris hőfokon, a 

természeti jelenség erejével és egy kivételes orgánum hatalmával farag ércbe és 

márványba egy monumentális színpadi jellemet. Házy Erzsébet lobogó drámai 

intenzitásán túl, az érzelmi kifejezőképesség árnyalt sokrétűségével, magas fokú 

szerepkultúrájával szerez pillanatonként ismétlődő élményt. Harmadikként közelükbe 

zárkózik fel Faragó András Leonardója, szintén intenzív kifejezőerővel és a színpadi alak 

meggyőző felépítésével.” 

 

 

Házy Erzsébet (1929-1982) 
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Szokolay Sándor: Trombitaverseny (1970) 

1970. február 11-én Szokolay Sándor Trombitaversenyét mutatta be a Rádiózenekar,  

Schubert János szólójával, Oberfrank Géza vezényletével. Várnai Péter zenekritikus így 

írt róla: „A Trombitaversenyt hallgatva csak örülhetünk, hogy az operaszínpadon nagy 

sikereket arató Szokolay Sándor hangszeres darabokkal is foglalkozik. A kompozíció a 

zeneszerző újabb alkotói periódusára jellemző szabad dodekafónia jegyeit viseli. A 

versenyszólam uralkodik a műben, a zenekar inkább csak a kísérő funkcióra szorítkozik. 

A szólóban viszont a trombita összes hangszeres lehetőségét kihasználja a komponista. 

Szokolay Sándor Trombitaversenye valószínűleg kifejezetten virtuóz darab célzatával 

készült. És a szerző nagymértékben meg is lehet elégedve műve előadásával, hiszen 

Schubert Jánosban olyan trombitaművészt talált, aki az igen nehéz versenyszólamot 

elképesztő technikai virtuozitással adja elő.”  

 

Oberfrank Géza (1936-2015) 

Szokolay Sándor: Sámson – opera (1973)  

A Budapesti Művészeti Hetek nagy érdeklődéssel várt eseménye volt: Szokolay Sándor 

Sámson című operájának bemutatója 1973. október 26-án az Operaházban. 

A zeneszerzőnek ez a harmadik operája. Az első, a Vérnász 1964-es bemutatója 

szenzáció volt. Ezt négy év múlva követte a Hamlet, majd rá öt évre a Sámson. Garcia 

Lorca és Shakespeare után ismét nemes irodalmi alapanyagot zenésített meg: Németh 

Lászlónak, a kiváló magyar írónak verses drámáját. Sámson története a bibliából ismert: 

születése előtt édesanyja fogadalmat tett, ha fia születik, a fiú sohasem iszik szeszes italt 

és nem vágatja le a haját, szakállát.  
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Fogadalmát Sámson megtartotta, ebben volt az ereje. A támadó filiszteusok ellen 

számtalanszor győzött, de filiszteus nőbe szeretett bele. Ám a szép Delila elárulta, 

álmában levágta Sámson hajfürtjeit. Ekkor a filiszteusok elfogták és megvakították.   

Németh László Sámson c. drámáját 1945 és 1957 között írta. A darab Sámson „erejének 

vétele” után kezdődik, a börtön-malomban. A vakság és magányosság éje szakad rá, 

hitvány emberek is megalázhatják. Küldetésébe vetett hite azonban megtörhetetlen, kinő 

a haja, feltámad ereje, s irtózatos bosszút áll megalázóin. Szokolay operájában a 

címszereplő, a rabságba taszított és megvakított bibliai hős – a leláncolt Nagyság, az 

újjáéledő Erő és a céljának betöltésére készülő Elhivatottság jelképe.  Sámson egyik 

alakítója: Melis György lelkesen mondta: „Úgy érzem, Szokolay Sándor őszinte zenét írt. 

Nem akart mindenáron modern lenni. Ez az opera csupa magyar lélegzetvételű 

énekbeszéd és szépen énekelhető részlet. A zeneszerző tisztelettel meghajolt az eredeti 

szöveg előtt! Egyetlen sort sem írt át. Csak rövidített. Vagy ismételt. Ilyen csodálatosan 

szép szöveget, egy nagy élő író és gondolkodó alkotását még soha nem volt alkalmam 

elénekelni. Nagyon fontos, hogy minden szót, minden mondatot érteni lehessen.”  

 

Melis György (1923-2009) 

Szokolay Sándor: Ady-kantáta (1976) 

1976. május 17-én mutatták be a Zeneakadémián Szokoly Sándor Ady-kantátáját, a 

zeneszerző vezényletével. E mű komponálása közben Szokolaynak talán eszébe jutott 

egykori tanára: Gulyás György is, hiszen az Ady-versekben megfogalmazott igazság-

eszme mindkettőjükhöz közel állt. A szólistára, ének- és zenekarra komponált kantátában 

Ady Endre Futás a gond elől, A halál-tó fölött és az Ifjú szívekben élek című verseit 

zenésítette meg.  
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Kárpáti János zenekritikus többek között ezt írta a bemutató után: „Ady Endre költészete 

– úgy látszik – kiapadhatatlan forrása az új magyar zenének. Szinte nincs év, hogy ne 

keletkeznék legalább egy nagyszabású mű az ő versei alapján – a sokféle szólódalról és 

kamarakompozícióról nem is beszélve. Szokolay Sándor most bemutatott Ady-kantátája 

tehát jelentékeny hagyományból táplálkozik, amihez – tegyük hozzá – ő maga is 

hozzájárult két korábbi, ugyancsak Ady-megzenésítésével: A tűz Márciusa c. 

oratóriummal és a Magyar Kórus-szimfóniával. Szokolay hazai és nemzetközi sikerei 

után talán kissé furcsán hat, ha leírjuk: a szerző ismét tanúbizonyságát adta, hogy 

mesterien kezeli a zenekart és jól bánik az énekhanggal. Kellemes meglepetést okozott a 

szerző karmesteri bemutatkozása. Szokolay Sándor esetében olyan zeneszerzőt ismertünk 

meg, aki a zenén kívül még sok közlési lehetőséget ismer, aki szavával, lényével is 

mindig hatni akar – és hatni tud. Ez alkalommal karmesteri közreműködése növelte az 

előadás hitelét és közrejátszott sikerében.”     

 

Szokolay Sándor zeneszerző 50. születésnapja (1981) 

1981. március 30-án ünnepelte 50. születésnapját Szokolay Sándor. Egy újságíró 

megkérdezte tőle, milyen érzésekkel érkezett el ehhez a jubileumhoz. Íme a zeneszerző 

válasza: „Ötven év és öt nap választ el Bartók Béla születésétől. Ez a tudat a zeneszerzőt 

bizony elgondolkoztatja, mert úgy érzi, hogy a bartóki életmű örökségéhez sem egyéni, 

sem közösségi vonatkozásban nem nőhet fel. Kétségtelen, hogy mindenki csupán 

önmagához mérhető, én mégiscsak Bartók születésének 100-ik évfordulóján döbbentem 

rá arra, hogy a tartalmas, vagy olykor csak látszólagos megemlékezések özönében ez az 

évforduló számomra kettős értékű, hiszen egyaránt kényszerít belső és külső világunk 

újragondolására.” 
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Szokolay pályakezdésének éveit az oratóriumok és kantáták komponálása jellemezte, 

majd valami ellenállhatatlan erő sodorta az opera műfajához. A zeneszerző így beszélt 

erről a korszakáról: „Már a Tűz márciusa című Ady-oratóriumom és sorozatos kantátáim 

komponálása idején a szöveges zene bűvöletében éltem. Vérnász című operámat az 

örömnek akkora mámorával-szenvedélyével írtam, hogy majd elégtem. A Hamlet 

munkája a megújulás és a kísérletezés korszakaként szakadt rám. Harmadik operám, a 

Sámson az első kettőnek az ötvözete. Az operaírások évtizede már-már a magam 

börtönébe zárt. Éreztem, hogy változásra van szükségem, ezért fordultam másfajta 

műfajok: a szóló és kamaraművek komponálása felé.” 

Szokolay új korszakának termékei: a Gordonka szólószonáta, a II. vonósnégyes és a 

Jeremiáda című kantáta, melynek rádiós bemutatója 1981. február 6-án volt.  

A közel negyedórás mű 1979-ben készült, a Károli Gáspár fordította bibliai szövegek 

felhasználásával. A felvétel előadói: Csajból Terézia és a Magyar Barokk Trió. Idézek 

néhány sort a zeneszerző műsorajánlatából: „Nagy megpróbáltatások szorítása közben 

próbáltam a biblikus szövegből emberi és művészi erőt meríteni. Most szembesültem 

azzal az új érzéssel, hogy a zeneszerző az alkotásban vigasztalást is nyer. Pedig a 

siratóének-szerű Jeremiádámban zaklatott érzéseket fejeztem ki. Ma már nem annyira a 

konfliktus, sokkal inkább az azon való felülemelkedés sarkall. A megtisztulásig ...” 

  

Szokolay Sándor: Ecce homo – passióopera (1987) 

Szokolay Sándor első három operája: a Vérnász, a Hamlet és a Sámson volt. Több mint 

10 év szünet után, 1987. január 25-én gördült fel újra a függöny, az Ecce homo című 

passióopera bemutatóján. A zeneszerző így beszélt legújabb alkotásáról: „Amikor 

elolvastam a világhírű görög író, Nikosz Kazantzakisz Akinek meg kell halnia című 

regényét, éreztem, hogy rátaláltam életem legszebb operatémájára.  

Magam írtam meg a szövegkönyvet – igen nehéz feladat volt, hogy az 527 oldalas regény 

terjedelmét 20-30 oldalasra zsugorítsam és a 40 szereplőt 20-ra csökkentsem. Műfaját 

passióoperának neveztem, címéül pedig az Ecce homót választottam, amely utal a 

témára, vagyis a passióra. A történet szerint egy görög falu tragikus eseményei mögött a 

szenvedés és önfeláldozás örök emberi példázata játszódik le. A Krisztus szerepét alakító 

hegyi pásztort a karácsonyi mise ideje alatt ölik meg, nem várakoznak Nagypéntekig. 
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Mivel az ember a parancsolatokat nem önmagára, hanem másra alkalmazza, ezért 

elkerüli a megváltást.” 

Bordás György, a passióopera egyik szereplője saját élményét mondta el: „Ismét 

csodálom Szokolay zenéjét – korábban a Hamletben is énekeltem -, szép liturgikus 

részek, izgalmas harmóniák, különleges ritmusképletek, érdekes hangzások vannak 

benne. Szokolay hihetetlen tűzzel, izzó hőfokon komponál, szinte túllépi az 

énekelhetőség határát, szédítő magasságokban és félelmetes mélységekben gondolkodik. 

Ugyanakkor szívvel-lélekkel érzi a muzsikát.” 

Idézek néhány sort Albert István zenekritikájából is: „Két kis balett és három nagy 

lélegzetű opera tanúskodik Szokolay Sándornak a színpad iránt érzett szenvedélyes 

vonzódásáról.  

A negyediknek, az Ecce homónak létrejöttében minden eddiginél többre vállalkozott: 

maga írta a szövegkönyvet, önnön dramaturgja volt, betanította az énekeseket, vezette a 

próbákat, majd vezényelte kompozícióját. Ám a passió-jelleg sem változtat a mű 

dramaturgiai, szerkezeti és felépítésbeli aránytalanságain. A hosszú, terjengős-részletező 

bevezetés után túl sommás a befejezés. Kár az elszalasztott lehetőségért, mert ha 

Szokolay Sándor nem vállal mindent magára, az új magyar opera bemutatása jelentős 

esemény lehetett volna.” 

 

 

Nikosz Kazantzakisz (1883-1957) 
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Szokolay Sándor: Magyar zsoltár – kantáta (1990) 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére 1990. október 23-án ünnepi 

hangversenyt rendeztek a Magyar Állami Operaházban – a Rádió szimfonikus 

zenekarának, énekkarának  

és gyermekkórusának közreműködésével. A koncertet Ligeti András dirigálásával 

Beethoven Egmont nyitányával kezdték és Kodály Zoltán Budavári Te Deumával zárták.  

A két mű között bemutatóként hangzott el Szokolay Sándor Magyar zsoltár című 

kantátája – Géczy Olga, a Svájcban élő karmester vezényletével. A zeneszerző 

műsorajánlatában ez olvasható: „Mintha a történelmi gondviselés csodát tett volna: 

némaságunk feloldódhatott, október 23-a nemzeti ünneppé vált. Éveken át érlelődött 

bennem a tisztultabb nemzeti tudat zenei megfogalmazásának gondolata. Nem ’56 

közvetlen megidézését tervezgettem, hanem a vigasztaló szó hangját kerestem, amelyre 

talán sohasem volt nagyobb szükségünk, mint amikor újra meg kell találni önmagunk és 

helyünk Európában, a világban.   

Felfedeztem Dsida Jenő Psalmus Hungaricus című versének új aktualitását, amely a 

„téma” megvalósítására ösztönzött. Nekifogtam hát, s „történelmi imádságban” 

próbáltam meg újraénekelni a „múltat, s jövendőt”.  Az 1956. október 23-a emlékére 

komponált „történelmi imádság” mondanivalóját ez a négyszer is visszatérő sora fejezi 

ki: „üljetek mellém”.  

 

Dsida Jenő (1907-1938) 

A vers írója: Dsida Jenő és megzenésítője: Szokolay Sándor szerint a magyarok gyarló 

széthúzását csak az egymás iránti szeretet orvosolhatja. Dsida Jenő, az 1907-ben született 

és mindössze 31 évet élt erdélyi költő egyik utolsó verse volt a nagyhatású, megrázó 
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erejű Psalmus Hungaricus, amelyet Szokolay 4 tételben komponált meg. A tételek címe: 

A lelkiismeret hangján, Történelmünk régmúlt hangján,  A közelmúlt hangján és A jövő 

hangján.  

 

Szokolay Sándor: Concerto két hegedűre (1994) 

Szokolay Sándor zeneszerző életében az 1994-es esztendő sorsfordító volt: valamit lezárt 

és valamit újrakezdett. Gombos László zenetörténész így fogalmazott: „Az 1980-as évek 

végén, a magyar parlamentáris demokráciát megteremtő rendszerváltozás idején 

Szokolay aktív közéleti szerepet vállalt a nemzet sorsáért érzett felelősségtudattól 

indíttatva. Húsznál több társadalmi szervezet, társaság és alapítvány választotta 

elnökének illetve vezetőségi tagjának.  

1994-ben azonban: a Zeneakadémián befejezte tanári működését – nyugdíjba ment, a 

politikai természetű támadások és súlyosbodó szívbetegsége miatt visszavonult a 

közélettől is, és nyugodtabb környezetbe, Sopronba költözött.”   

Zeneszerzői érdeklődése fokozottabban fordult a hangszeres műfajok felé. 

Zongoradarabjait Balázs fiának szánta, hegedűdarabjait pedig lánya, Orsolya inspirálta. 

1994. március 21-én a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara Oberfrank Géza 

vezényletével ősbemutatóként szólaltatta meg Szokolay Sándor 127. opuszát. Farkas 

Zoltán zenekritikájából idézek: „A két hegedűre írt Concerto szólóit két egészen fiatal 

előadóművész Szokolay Orsolya és Csűry Lajos játszotta. Hangozzék bármily 

meglepően, maga a kompozíció is tipikusan fiatalkori alkotás. Erre vall határtalan 

optimizmusa, legyőzhetetlen életkedve és szertelensége. Az első tétel (melyet a mű 

legjobb részének érzek) indításában is Bartók fiatalkori hegedűversenyére emlékeztet. 

Szokolay Concertója tobzódik a színes hangszerelés kínálta lehetőségekben. A második 

és harmadik tétel aztán igencsak zavarba hozza a hallgatót. A második tétel Tema con 

variazioni szakaszától kezdve egy régebbi korba csöppenünk.  A magyarosan bokázó 

Andantino téma a korai verbunkos világába vezet, s az egymásra következő variációk a 

kései 18. és 19. századi táncgyűjtemények hangulatát idézi.   

A bemutató forró sikere arra figyelmeztet, hogy sokan boldogan fogadják az új zene eme 

ifjonti megszépülését. A képlet ebben az esetben egyszerű: Szokolay Sándor a jelennél 

biztonságosabb, idillikusabbnak tűnő múltba rendezkedett be lélekben.”  
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Szokolay Sándor a lányával 

 

Szokolay Sándor: Szávitri –opera (1999) 

Az Operaház társulata 1999. január 30-án a Thália Színházban mutatta be Szokolay 

Sándor Szávitri című operáját. Kertész Iván kritikájából idézek: „Szokolay Sándor a 

kortárs magyar zeneszerzők között a legelkötelezettebb híve a zenés színpadnak. A 

Szávitri már a 6-ik operája, amit bemutatnak Budapesten. A komponista mindig nemes 

irodalmi alapanyagot választ dalművei témájául, és librettóit is maga írja vagy állítja 

össze. Hogy ez használ-e a daraboknak vagy sem, azon lehet vitatkozni. Szávitri című 

operája szintén hasonló módon keletkezett. Szokolay Illés Endre kisregénye nyomán 

készítette a szövegkönyvét. A magyar irodalmi mű forrása a nagy indiai eposznak, a 

Mahabharátának egyik epizódja. A cselekmény lényege: hogyan hozza vissza Szávitri 

királylány a halálból fiatalon elhunyt, szeretett férjét, Szatjavánt. A Szávitri alaphangja a 

líra. A mű ebben a karakterben sok szép részletet tartalmaz. Különösen tetszettek a 

címszereplő magánjelenetei és a hangszeres közjátékok. Főleg az utóbbiak utalnak a 

cselekmény helyszínére. Kevésbé ragadtak meg az énekelt dialógusok, ezekben mintha 

gyengébben buzogna Szokolay zeneszerzői invenciója. Az opera sok rövid jelenetből áll, 

zenei anyaga gyakran változik, és ez a mozaikszerű szerkesztés jót tesz a darabnak. 

 A kortárs zene ugyanis sokkal jobban élvezhető, ha színes, változatos, nem ragad bele 

sokáig egy hangvételbe, hangulatba. Nagyon jól sikerült a hangszerelés is, a megfelelő 

helyeken láttató módon idézi fel a Kelet világát.”    
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Szokolay Sándor: Symphonia Ungarorum (2000) 

A Magyar Állami Operaházban 2000. január 3-án tartották a Rádió ének- és 

zenekarának, valamint Gyermekkórusának millenniumi nyitóhangversenyét, Vásáry 

Tamás vezényletével. 

 A Himnusz elhangzása után Nemeskürty István kormánybiztos mondta az ünnepi 

beszédet. A millenniumi év méltó kezdete volt Szokolay Sándor Symphonia Ungarorum 

című művének bemutatója, valamint Kodály Zoltán Budavári Te Deumának előadása. 

Elsőként Breuer János zenekritikájából idézek: „Hallod-e a magyarok szimfóniáját? – 

kérdezte Szent Gellért püspök a kísérőjét, midőn az országot járván, kézi-malomban 

búzát őrlő leány énekére lett figyelmes. Legalábbis a jóval később lejegyzett legenda 

szerint így történt – néma zenetörténeti adat, hogy mit hallott, soha meg nem tudjuk.   

Hogy miként visszhangzik a mi szimfóniánk Szokolay Sándor alkotó fantáziájában, 

megismerhettük az Operaház millenniumi nyitóhangversenyén, megismerhették milliók a 

Nagy Gáspár verseire írt monumentális hangzó freskót, rádión, tévén, határainkon innen 

és túl. Vásáry Tamás a Magyar Rádió zenekarának, énekkarának és gyermekkórusának 

élén tökéletes, átlelkesített előadást teremtett, élvezve a két karigazgató Strausz Kálmán 

és Thész Gabriella példás betanító munkáját. Élményt adott Hamvasi Szilvia megannyi 

átszellemült szopránszólója, Rácz István (basszus) éneke. Hasonló színvonalon szólalt 

meg Kodály Budavári Te Deumja.” 

Következzék Devich Márton A megmaradás szimfóniája című írásának részlete: 

 „Meghatóan szép és nemes, az alkalomhoz méltó új magyar zenemű csendült fel az 

Operaházban a millenniumi év ünnepi nyitó hangversenyén. A legtöbb művészi alkotás 

kihullik az idő rostáján. Szokolay Sándor Symphonia Ungarorum – Szent István és 

Szent Gellért emlékezete című oratórikus szimfóniája, mely Nagy Gáspár ihletett, 

veretes, balladisztikus versciklusára született, a jövő muzsikája, melyhez érdemes lesz 

újra és újra visszafordulni.   

Valamennyi hangja – érthetően, befogadhatóan és ami a legfontosabb, átélhetően – 

rólunk és hozzánk szól, erőt és hitet sugároz, hatásos, önvallatásra késztet, 

elgondolkodtat. Monumentális, freskószerű örömzene, egyben fohász, és bár a szöveg 

nem történetírás, benne rejlik szinte az egész magyar sors. Úton, Hitben, Háborúságban, 
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Megmaradásban – ez a szimfónia négy tételének címe, s a zene a múlt megidézésével 

valóban a jövő évezredbe vezeti át hallgatóját:  

„mintha szép aranyló hídon / kelne át egy nép / mire meghajnallik” 

 

 

Szokolay Sándor és Nagy Gáspár 

 

 
Szokolay Sándor műveinek rádiós felvételei  

1955  Négy tréfás kórus  

1956  Gyermekminiatűrök + Gyermektánc és dudamuzsika 

 Három zongoradarab + Zongoraszonatina  

1957  Hegedűverseny + Hegedű szólószonáta (három tételben)  

1958  Vízi-mesék – gyermekkantáta (Weöres Sándor) + Április bolondja 

 Két ballada vegyeskarra és ütőhangszerekre + Lakodalmas  

1959  Szamárfogat + A tűz márciusa – oratórium (Ady Endre) 

 Reggeli dal (Boros János) + Újévi köszöntő (Boros János)  

1960  Mulatós + Zongoraverseny + Nyári utazás (Boros János)  

1961  Guzsalyas – csángó népdal szvit + Sok kicsi (B. Radó Lili)  

1962  Néger kantáta  

1963  Mágikus dalok primitív népköltés alapján (Kulifay Gyula átköltése) 

 Tavaszi ének (Hidas Antal)  

1964  Vizi-mesék – három gyermekkar Weöres Sándor verseire  

1966  Duhajkodó – szvit + A fonóban – kórusszvit gyermekkarra  

1967  A tavaszhozó kisleány – meseopera (Balássy László) + Vérnász – operarészletek 

 Búcsú Kodály Zoltántól – Berzsenyi Dániel verssoraira és Kodály kórusművei 

 nyomán – vegyeskarra és rézfúvókra 

 Egervár viadaláról szóló ének (Változatok Tinódi Lantos Sebestyén dallamaira)  
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1968  Szimfonikus ballada  

1969  Trombitaverseny + Vérnász – Lakodalmas  

1971  Piccolo alphabete musicale + Vitézi ének (Balassi Bálint)  

1972  I. vonósnégyes + Revelation (Alfred Musset Szomorúság c. versére)  

1975  Rézfúvós szextett + Revelation (Alfred Musset Szomorúság c. versére) (2. felvétel) 

1976  Gyermekdalok mélyhegedűre és gordonkára (feld.) + Magyar gyermekdalok két 

 hegedűre + Anakreoni dalok (Devecseri Gábor ford.) + Dalok imádság helyett  

 (Nagy László) + Ady-kantáta + Újévi kánta + Hamlet – részletek az operából 

 Három epigramma Janus Pannonius verseire + Pedagógusnapi köszöntő  

1977  Miniatűrök (szextett) + Sirató (Lamenti)  

1978  Alliterációk + Incselkedés + Kis szvit + Portrék zongorára 

 Béres vagyok, béres – három magyar népdal (feld.) +  

 Kossuth Lajos azt üzente (feld.) 

 Magyar történelmi dalok (feld.) + Csalóka Péter – meseopera (Weöres Sándor) 

 Aforizmák (Hat miniatűrök vegyeskarra) (Weöres Sándor) 

 Két motetta + Névcsúfoló ABC (népi mondókák nyomán)  

1979  Archaikus szvit + Bagatellek + Improvizáció + Jóslat (Vörösmarty Mihály) 

 Két motetta (2. felvétel) + Két Petőfi-kórus (Álom, Vén épület) + Megy a kocsi

 (Weöres Sándor) + Vizi-mesék – három gyermekkar  

 Weöres Sándor verseire (2. felv.)  

1980  Archaikus szvit (2. felvétel) + Jeremiáda + Alkony (Babits Mihály) + Három tréfás

 gyermekkar József Attila verseire + Kóc-kóc (Zelk Zoltán)  

 Tíz József Attila töredék  

1981  Polymorphia + Szólószonáta gordonkára + Gingalló (népi szöveg) 

 Kergető – kánon + Musica notturna (Babits Mihály) 

 Négy aforizma (Sötétség, Halál, Idő, Mindenség) 

 Népdalszvit + A zengő csuda-erdő balladája – népi szövegek nyomán  

1982  Alliterációk (2. felvétel) + Miniatűrök (szextett) (2. felvétel)  

 Himusz-töredék (Juhász Ferenc)  

 Megy a kocsi (Weöres Sándor) (2. felvétel) + Tavasz-ébresztő (Csanádi Imre)  

1983  Divertimento – Hommage á Bartók + A kő és az ember (Weöres Sándor) 

 Tabernákulum – vegyeskari ciklus (Pilinszky János)  

1984  Három tréfás miniatűr + Négy archaikus ének + Négy olasz madrigál 

 Négy tréfás  kórus (2. felvétel)  

1985 Gregorián változatok  

1986  Suite a tre + Gingalló (népi szöveg) (2. felvétel) 

 Karácsonyi betlehemes + Kergető – kánon (2. felvétel)  

1987  Karácsonyi betlehemes (2. felvétel) 
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Emlékezzünk Kocsár Miklós zeneszerzőre 

(Debrecen, 1933. december 21. – Budapest, 2019. augusztus 29.) 

 
 

Kocsár Miklós 1933. december 21-én született Debrecenben. Zenei tanulmányait 

szülővárosában kezdte, a Debreceni Konzervatóriumban  

Szabó Emil zongoratanítványa volt. Zeneszerzés tanulmányait 1954 és 1959 között 

Budapesten végezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, Farkas Ferenc 

irányításával.  

1963-1972-ig a Madách Színház zenei vezetője és karmestere lett. Ezt követően a Bartók 

Béla Zeneművészeti Szakiskolában zeneszerzést tanított. Oktató munkája mellett 1974-

től a Magyar Rádió népzenei rovatának vezetője, majd 1983-tól 1995-ig  

a Zenei Főosztály helyettes vezetője volt. 

1996-tól a Vántus István Társaság tiszteletbeli elnöke, 1992-ben az MMA egyesület 

egyik alapító tagja, 2001-2004-ben az elnökség tagja volt. Köztestületté alakulása óta az 

MMA rendes tagja volt. 

 

Kocsár Miklós életműve szorosan kötődik a költészethez, így fontos szerepet töltenek be 

a vokális művek, kórusművek, dalok, kantáták, oratóriumok, amelyeket többnyire 

magyar költők verseire írt (Weöres Sándor, Juhász Gyula, Nagy László, Csanádi Imre, 

Kányádi Sándor stb.), de komponált zenekari darabokat, versenyműveket, hangszeres 

szólódarabokat is.  
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Már fiatalon megfigyelhető műveiben a tonális zenétől való bizonyos fokú elszakadás és 

ezzel együtt a szigorú formai arányokhoz való ragaszkodás. Kompozícióira a gondos 

kidolgozottság jellemző. 

Erkel Ferenc-díj (1973, 1980), Érdemes művész (1987), Kossuth díj (2000)  

2014-ben a Magyar Érdemrend Középkeresztjét és a Nemzet Művésze díjat kapta.  

 

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

Az egyik feladatom az volt, hogy feldolgozzam a zeneszerzők rádiós felvételeit, 

bemutatóit, sikereit. A Rádiófónia című zenetörténeti sorozatomból idézek néhány 

részletet. 

Kocsár Miklós: Hat női kar Sandburg verseire (1984) 

Az új magyar zene rádiós versenyének 1984. január 31-ei eredményhirdetés szerint: a 

közönség díját Kocsár Miklós nyerte, Hat női kar Sandburg verseire című 

kompozíciójával. Egy kritikus szerint: „Kocsár Miklós az elsők között újította meg 

Magyarországon az énekkari hangzás világát, az elsők között bizonyította, hogy az a 

capella kórus is érzékenyen közvetítheti a zeneszerzői gondolkozás korszerű 

megnyilvánulását.”Kocsár Miklós az egyik debreceni kórusfesztiválon ismerkedett meg 

az írországi résztvevőkkel, akik felkérték, hogy komponáljon számukra egy nem magyar 

nyelvű kórusművet. A zeneszerző Carl Sandburg amerikai költő Köd, Noktürn, Dal, 

Töredék, Tengerzúgás és Fohász című verseit választotta megzenésítésre.  
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A művet 1982-ben mutatták be Írországban, a Cork-i Nemzetközi Fesztiválon.  

A Magyar Rádióban Biller István vezényletével a Budafoki kamarakórus énekelte 

felvételre, angol nyelven.  

 

Carl Sandburg (1878-1967) 

 

Kocsár Miklós: Az éjszaka képei  - oratórium (1988) 

Pécsett a kórusélet e nagy múltú városában rendezték meg az Europa Cantat elnevezésű 

kórusfesztivált 1988 júniusában. Kocsár Miklóst – számos kitűnő kórusmű zeneszerzőjét 

kérték fel új darab komponálására. Az éjszaka képei című oratórium nagysikerű 

bemutatója a fesztivál megnyitó hangversenyén hangzott el. A mű Juhász Ferenc azonos 

című versének soraira készült. Bár a költő áradó képsorai nehezen formálhatók át 

muzsikává, Kocsárt mégis régóta foglalkoztatta a költemény gondolat-gazdagsága. 

Juhász Ferenc éjszakai látomásai – 5 tételre tagolt, nagy-ívű zenei szerkezetbe 

rendeződtek. A kórus kérdéseire – mint az antik görög drámákban – válaszol a két 

szólista: az Asszony és a Költő szerepében. 

Az emlékezetes pécsi premier után hamarosan elkészült az oratórium rádiós felvétele is, 

Pászthy Júlia, Tóth János, valamint a Rádió ének- és zenekara előadásában, Kovács 

László vezényletével. A Bartók rádióban mutatták be 1989. május 27-én.  

Idézek néhány sort Breuer János zenekritikájából, amelyet az Europa Cantat bemutató 

koncertjéről írt: „Kocsár Miklóstól régóta várok már ilyen nagy lélegzetű, formában-

kifejezésben egyaránt súlyos alkotást. Személyes hangjával valósággal megszólítja s 

mindvégig lebilincseli művének hallgatóját.  
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Kiemelkedő – mert ma oly ritka – értéke, hogy a pozitív világkép ábrázolását éppoly 

hiteles eszközökkel vetíti elénk, mint annak negatív lenyomatát. Dramaturgiailag a mű a 

sötétségből a fénybe, a fenyegetettségből a remény felé tart.” 

 

Juhász Ferenc (1928-2015) 

Kocsár Miklós: Fájva szeretni – dalciklus Tóth Árpád verseire (1998) 

Az 1998-as év elején az Új magyar zene a Rádióban című sorozatot Hollós Máté vezette. 

Az ő írásából idézek: „Április, ó április, minden csínyre friss … – Kocsár Miklós 

dalciklusa nagyapám, Tóth Árpád verseire készült.  

 

Tóth Árpád (1886-1928) 

Az áprilist azért idéztem, mert április havában komponálta Kocsár a három dalt. ( Derűt 

dalolnék, Fájva szeretni és Az esti felhők). A csínyt pedig azért, mert nem tavaly, vagy 

tavalyelőtt áprilisban, hanem 1958. áprilisában, de csak most került felvételre a 

komponista  e 25 éves korából származó műve.  
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Talán nem is gondolt arra a debreceni születésű Kocsár, hogy a középső, címadó dal 

keletkezési dátuma épp a sokáig Debrecenben élt költő 72-ik születésnapja.  Ám ne 

ragadjunk le a külsőséges adatoknál! Gondoljunk arra, ami e friss felvételben a 

legérdekesebb.  

Arra, hogy a Farkas Ferenc-i iskola mívessége, a magyar dalköltészet Farkas-, Kósa-, 

Szervánszky-, Járdányi-, Sugár-féle hagyománya az induló Kocsár műhelyében olyan 

alkotást hozhatott létre, amely közel 40 év múltán frissnek, aktuálisnak hat.” 

 

Kocsár Miklós: A kísértet dala – Weöres Sándor versére (1998) 

„Kocsár Miklós zeneszerzői életműve a színpadi műfajokat kivéve mindenre kiterjed. 

Oratórikus alkotásoktól zenekari, vonószenekari és versenyműveken át sokszínű 

kamarazenéig tág körre terjed ki. Különös fogékonysággal közelít a szöveges 

műfajokhoz: a legnagyobb hatású, s ugyanakkor legmívesebb kórusszerzőink egyike, 

munkásságának másik fővonala pedig a dal.  

A kísértet dala kortárs, mégis klasszikus költőt szólaltat meg: Weöres Sándort. Kortársa 

volt ő az egész 20. századi magyar zeneszerzésnek, attól kezdve, hogy a már érett korú 

Kodály a még diák Weöres versét zenésítette meg az Öregekről, addig a számos 

költeményig, amelyek nem utolsósorban a költészet és zene ősi rokonságának jeleivel 

váltak komponisták ihletőjévé.   

Kocsár hagyományos értelemben dalt ír. Nem újítja meg az énektechnikát, nem 

kísérletezik ajzó vagy elidegenítő effektusokkal. Csúcspontra felfejlődő, katartikusan 

megoldódó, éneklés szempontjából tradicionális, ugyanakkor nagyon kifejező, érzelem-

gazdag zenét ír.” 

 
Weöres Sándor (1913-1989) 
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Kocsár Miklós Két dal Radnóti Miklós verseire:  

A mécsvirág kinyílik és Bájoló (1998) 

 

„Kocsár Miklósnak most Radnóti Miklós az ihlető költő, akinek poéziséhez zenei 

társítanivalója van. A megzenésítésnek az ad értelmet, létjogosultságot, hogy többé, 

többrétűvé válik általa a költői tartalom. Tudja ezt Kocsár.  A költő bőrébe bújik, 

szavainak zenei megjelenítését keresi, lazán emeli a szót – a konkrét tartalmat –  

a zenei deklamáció elvontabb magaslatára. Természetesen hangzanak dalai, a hallgató 

hajlamos azt érezni, hogy csakis eképpen lehetett megzenésíteni a verset.”    

 

 

Radnóti Miklós (1909-1944) 

 

Kórusműveinek nagy része meghallgatható a You Tube-on, a Pro Musica Leánykar 

előadásában, Szabó Dénes vezényletével.  
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Meghalt Kocsár Miklós 

 

2019. augusztus 29.-én szomorúan értesültem, hogy életének 86. évében elhunyt Kocsár 

Miklós Kossuth-díjas zeneszerző, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia 

tagja. 

 

 

Diákkorom óta vannak emlékeim róla. Amikor én jártam a debreceni Zeneművészeti 

Szakiskolába, akkor a tanárok büszkén emlegették őt, mint korábbi tehetséges 

tanítványukat, aki a Zeneakadémián folytatta tanulmányait. A Zeneakadémián,  

mint vonzó fiatalembert és sokra érdemes zeneszerző növendéket ismertem meg,  

a kollégiumban pedig egy szobában laktam a menyasszonyával. Így a magánéletét, 

valamint a szintén kollégista barátaival való kapcsolatát is figyelemmel kísérhettem.  

A Magyar Rádióban (ahol mind a ketten 1974-ben kezdtünk dolgozni) a Népzene rovat 

vezetőjeként, majd a Zenei Főosztály vezető helyetteseként mindenki által szeretett, 

tisztelt, segítőkész főnök volt.  
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Magyar Művészeti Akadémia a haláláról szóló közleményben többek között ezt írta:  

„Kocsár Miklós a 20. századi nagy magyar kórushagyomány örökségének egyik 

legméltóbb képviselője volt, műveit rendkívüli szuggesztivitással alkotta, zeneköltői 

munkássága kiemelkedő. Művei között oratóriumokat, kórusműveket, dalokat, különböző 

hangszerre írt kamaradarabokat, szimfonikus és versenyműveket, valamint pedagógiai 

műveket egyaránt megtaláljuk.” 
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Dr. Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora a következő szavakkal emlékezett az elismert 

művészre: 

„Híven őrizzük a tanár úr szellemi örökségét. Nem is oly régi emlék még, amikor az  

a megtiszteltetés ért bennünket, hogy velünk ünnepelte 85. születésnapját a 

Nagyteremben.  

Ma is úgy látom, hogy kevés olyan alakja van a második világháború utáni magyar 

zeneszerzésnek, aki úgy volt képes valódi világhírre és népszerűségre szert tenni,  

hogy közben nem kötött minőségi kompromisszumot.  

Kocsár Miklós nemcsak művei révén vált a zenei élet megkerülhetetlen alakjává, hanem 

kiterjedt tanítványi körének köszönhetően is. Fantasztikus nyitottságú és pedagógiai 

nagyságú szerettünket veszítettük el, de soha nem feledjük őt.” 
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Kocsár Miklós műveinek rádiós felvételei  

1957 Duo 

1958   Divertimento (kamara)  

  Hegyi legények (kantáta) 

1959  Kürtverseny  

 Rongyszőnyeg (dalciklus) 

1960  Rézfúvóstrió 

1964  Fúvósötös 

1968  Lamenti (dalciklus)  

 Változatok fúvósötösre 

1970  Magányos éneke (dalciklus) 

1971  Repliche (kamara) 

1974  Három dal Petőfi Sándor verseire  

 Improvizációk (zongorára) 

1976  Kassák Lajos 

1977  Dialoghi (kamara)  

 Repliche No. 2. (kamara) 

1978  Saltus Hungaricus (kamara)  

 Öt tétel klarinétra és kamarazenekarra 

1979  Capricorn concerto (kamara) 

1980  Metamorfózisok (szimf.) 

1982  Divertimento (fúvóshármasra) (2. felvétel)  

 Szekvencia (kamarazenekar) 

 Pozsonyi táncok (kamarazenekar) 

1983  Repliche No. 3. (cimbalom) + Változatok zenekarra 

1984  Divertimento (fúvóshármas) (3. felvétel!) 

1985  Saltus Hungaricus (kamara) (2. felvétel)  

 Concerto in memoriam Z.H. – kürtre és  zenekarra  

 Hét változat brácsára  

 Epizodi (szimf.) 
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Emlékezzünk Durkó Zsolt zeneszerzőre 

(1934. április 10. Szeged – 1997. április 2. Budapest) 

 

1955-1960-ig  a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult zeneszerzést 

Farkas Ferenc osztályában.  Tanulmányait a római Santa Cecilia Akadémián folytatta 

Goffredo Petrassi mesteriskolájában. Ezután szabadfoglalkozású zeneszerzőként 

működött, majd 1972 és 1977 között a Zeneakadémián a 20. századi zeneszerzést oktatta. 

1982-től a Magyar Rádió zenei lektora. 1987-ben alapítója volt a Magyar Zeneművészeti 

Társaságnak, és elnökeként elindította a Mini Fesztivált, a kortárs  

zene jelentős rendezvényét.  

 
Durkó Zsoltot, a nagyszerű zeneszerzőt és kedves embert rádiós munkám közben 

ismertem meg. A Magyar Rádió egyik zenei lektora volt 1982 – 1997-ig.  

Engem pedig 1992-ben bíztak meg a Zenei Lektorátus ügyeinek intézésével. 

 

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

DURKÓ ZSOLT: EPIZÓDOK A B-A-C-H TÉMÁRA (1964) 

1964. február 19-én mutatták be a Rádióban Durkó Zsolt Epizódok a B-A-C-H témára c. 

zenekari művét. A fiatal zeneszerző első rádiós-bemutatóját sok-sok tanulás előzte meg. 

Durkó Zsolt 1961. júniusában diplomázott a Zeneakadémia zeneszerzés tanszakán Farkas 

Ferenc növendékeként. 

 Néhány hónap múlva már Rómában folytatta tanulmányait, a Santa Cecília Akadémián 

Goffredo Petrassinál, a híres zeneszerzőnél. Hogy mit jelentett Durkó számára Európa 

egyik kulturális központjában töltött két esztendő, arról később így beszélt: 
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Goffredo Petrassi (1904-2003) 

 „Akkor úgy éreztem, hogy kinyílt előttem Európa. Persze, az engem ért hatások nemcsak 

zeneiek voltak, hanem a város maga, az építészeti élmények, a festmények és az akkor 

szövődő barátságok. Önmagamra eszmélésem épp a Petrassival való találkozás 

eseményéhez fűződött: hiszen az ő zenei-szellemi sugárzása, szuggesztív ereje új 

távlatokat nyitott meg számomra. Iskolájában és az akkori római koncertéletben 

ismerkedtem meg mindazokkal az új európai zenei eredményekkel, amelyek az ötvenes 

években még nem jutottak el hozzánk.”  

1963-ban, a mesteriskola végén Durkó Zsolt Epizódok a B-A-C-H témára című 

diplomamunkájával a legmagasabb pontszámot érte el. A zenekari mű római bemutatója 

után egy olasz kritikus kiemelte a fiatal zeneszerzőnek azt a meggyőződését, hogy „a 

művészetben feltétlenül szükség van a hagyományra épülő megújulásra.” 

Durkó azonban már művének otthoni előadására gondolt. De erről Lehel György 

karmesternek, a Rádiózenekar vezetőjének szavait idézem: „Érdekes dolog egy hosszú és 

szép munkakapcsolat kezdetére emlékezni. Durkó Zsolt Rómából írt nekem egy levelet, 

hogy nagyon szeretné, ha a diplomamunkájának budapesti bemutatóját én dirigálnám. 

Megnézve a kottát, kiderült, hogy egy egészen rendkívüli tehetséggel találkoztam, új 

hanggal a magyar zenében. Boldogan és lelkesedéssel vállalkoztam a mű bemutatására. 

Abban az időben én is a 30-as éveim közepén-végén voltam, és hihetetlenül izgatott 

minden új, minden változás, minden előremutató jelenség a magyar zenében. Ennek 

egyik eredménye lett Durkó Zsolt Epizódok a B-A-C-H témára című művének rádiós 

felvétele és bemutatója. „ 
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Lehel György (1926-1989) 

DURKÓ ZSOLT: HEGEDŰVERSENY (Organismi) (1965)  

Az 1960-as években indult el a „harmincas” években született zeneszerzők pályafutása. 

Tehetségük, zenei stílusuk különbözött ugyan, de sorsuk, szándékaik között nagyon sok 

volt a hasonlóság. 1965-ben mutatták be az 1934-ben született Durkó Zsolt és az 1939-

ben született Bozay Attila egy-egy művének rádiófelvételét.  

A Zeneakadémián mindketten Farkas Ferenc osztályában sajátították el a zenei tudás 

biztonságát, a világos formanyelvet és az ésszerű, takarékos munka módszerét.  

 

Farkas Ferenc és tanítványai 

1965. március 1-jén mutatták be Durkó Zsolt Hegedűversenyét, amelyet a Rádió zenei 

főosztályának felkérésére komponált. A rádiófelvétel Szűcs Mihály szólójával, a 

Rádiózenekar előadásában Lehel György vezényletével készült el.  
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Kissé ellentmondásos a cím: a zeneszerző ugyanis Organismit írt a partitúrára, azonban a 

Rádióban abban az időben kerülték az idegen szavakat, ezért Hegedűversenyként került a 

műsorba. Földes Imre a Harmincasokkal készített nevezetes interjú-sorozatában Durkó 

Zsolt így beszélt erről a művéről:  

„A darab címe: Organismi, hegedűre és zenekarra. Szándékosan kerültem a versenymű 

elnevezést, mivel jellemzőbb rá a szerkesztésmódja. A műben két, merőben különböző 

zenei világ váltakozik egymással. Az egyik, a tulajdonképpeni „organismi”, ahol a zene 

építőelemei, az élővilág fejlődéstörvényeihez hasonlóan rendeződnek. A másik világot a 

„psicogramma” szóval jellemezhetném, ahol nem az objektív fejlődéstörvényekhez 

hasonló elvek, hanem szubjektív, csak logikával fel nem deríthető, belső folyamatok 

érvényesülnek.”  

 

DURKÓ ZSOLT: MAGYAR DÍSZÍTŐELEMEK (Fioriture ungherese) (1967) 

A Magyar Rádió szimfonikus zenekara, Lehel György vezényletével 1967. április 20-án 

a Zeneakadémián adott hangversenyt.  Ekkor mutatták be Durkó Zsolt Magyar 

díszítőelemek című zenekari művét, amely a Rádió megrendelésére készült. A szerző 

nyilatkozata szerint a magyar zenei hagyományban fellelhető apró, dallamos ékítések 

világa ösztönözte megkomponálására. A műben hangszereken kívül, szöveg nélkül 

éneklő kamarakórus is szerepel. A koncert után Fábián Imre zenekritikus így írt: 

 „A hét kimagasló eseményének Durkó Zsolt új zenekari művének bemutatója bizonyult.  

Fioriture ungherese mondja az eredeti olasz cím, pontosabban és jobban fejezve ki a mű 

alapkoncepcióját, mint a magyar cím, mely magyar díszítőelemek jelenlétére utal a 

kompozíció zenei anyagában. Durkó minden eddigi jelentkezése az erős, jelentős 

egyéniség jegyeit viselte magán, s e tekintetben új alkotása is igazolta a hozzá fűzött 

várakozásokat. Hagyomány és újítás: a magyar zenei gondolkodásmód, és a 

legkorszerűbb kifejezőeszközök alkalmazása korántsem egymásnak ellentmondó elvek.   

Durkó már több művében szándékozott ezt bizonyítani, és mindig meggyőző sikerrel.  

A Rádiózenekar Lehel György vezényletével mutatta be a művet, újra meggyőzve, hogy 

ez a kitűnő együttes és vezetője milyen jó érzékkel reagál minden újra napjaink magyar 

zenéjében.” 
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DURKÓ ZSOLT: ALTAMIRA (1969) 

1969. május 12-én mutatták be Durkó Zsolt Altamira című művét, amely 

képzőművészeti élmény hatására született. De ez az élmény a régmúltat idézi: mégpedig 

a spanyolországi Altamira- barlang falán megtalált őskori színes képeket.  

A fiatal Durkó Zsolt zeneszerzőt e barlangrajzok ihlették új mű komponálására, amelyen 

keresztül az őskor művészeti emlékei bekerültek a 20. század zenei életébe. Az év 

jelentős magyar bemutatója alkalmából Durkó Zsolt így nyilatkozott:  

„Új zenekari művem címe Altamira, amelyhez – mint a cím is mutatja, az Altamira-

barlang festményei adták az ösztönzést. Hasonlóan a barlangfestményekhez, a 

kompozícióban egy rajzos és egy elmosódott körvonalú zenei anyag szerepel. E kettő 

egyensúlyával építkezik a darab, ennek megfelelően állítottam össze a zenekari 

apparátust, valamint a 12 tagú kamarakórust, amely szöveg nélkül énekel és a 

hangszercsoportokkal egyenrangú szerepet tölt be. Végül megemlítem, hogy új művem – 

többi zenekari darabomhoz hasonlóan, a Rádió rendelésére készült. Megköszönöm a 

művet bemutató Rádiózenekar, valamint a Rádióénekkar tagjaiból alakult kamarakórus és 

Lehel György karmester munkáját. Öröm a zeneszerző számára, ha ilyen kiváló 

művészek tolmácsolják mondanivalóját.” 

 

Altamira - barlangrajz 

DURKÓ ZSOLT: KANTÁTA no. 2. (Ady Endre Az Illés szekerén c. versére) (1972) 

Durkó Zsolt II. kantátáját Ady Endre Az Illés szekerén c. versére komponálta, a Magyar 

Rádió megrendelésére. A zeneszerzőt annyira foglalkoztatta a téma, hogy a mű néhány 

hónap alatt elkészült. Durkó Zsolt második alkalommal fordult inspirációért Ady 

verseskötetéhez.  
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Az I. kantátában baritonszóló, vegyes-kar és zenekar szólaltatja meg a költő három 

versét. A II. kantáta egyetlen vers, Az Illés szekerén látomását követi, a zenekar mellett 

kettős vegyes-karral, szólista nélkül.  

Ady Endre 1908-ban írta Az Illés szekerén c. kötetét, amelyben a legszebb „Istenes 

versek” találhatók. A kötet címadó, első verse a művészet ellentmondásos lényegét, a 

művészek gyönyörű és egyben tragikus küldetését fejezi ki. Azokét, akiket izzó szívük és 

jégcsapos agyuk soha nem enged szabadulni a Föld és az Ég ellentétes vonzásából. 

Kárpáti János zenetörténész így írt a műről: „Durkó Zsolt kantátája szuggesztív erejével 

az illési kiválasztottság borzasztó súlyát és félelmetesen hideg ragyogását akarja a 

hallgató lelkébe átplántálni. A nagy és bátor élet felelősségéről, kozmikus magányáról és 

védtelenségéről énekel Ady szavaival.” Durkó Zsolt műve a közönség 1973. évi díját 

kapta. 

 

Ady Endre (1877-1919) 

DURKÓ ZSOLT: HALOTTI BESZÉD – oratórium (1975, 1976) 

A Zeneakadémia nagytermében 1975. február 21-én mutatták be Durkó Zsolt Halotti 

beszéd című oratóriumát, Fülöp Attila, Ütő Endre, a Rádió ének- és zenekara 

előadásában, Lehel György vezényletével. A zeneszerző ebben a művében az  

ó-magyar nyelv és irodalom egyik nagyszerű emlékét használta fel. Az oratórium-műfaj 

hagyományai szerint van benne ária, recitativo, duett, zenekari fúga és dramatikus kórus.  

A kompozíció 14 tételét három nagy formai egységbe rendezte el a szerző: az első 

részben az Édenkert, az otthonra találás hangja, a másodikban a szöveg ismert kezdősora, 

extatikus lobogású kórustömb formájában szólal meg, a harmadik tömb pedig a 

bűnbeesés, a halál látomása. 
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 Kárpáti János a bemutató után írta kritikáját, ebből idézek: „Régóta várt, jelentős 

eseménye volt a magyar zenei életnek Durkó Zsolt Halotti beszéd című oratóriumának 

bemutatója. A kompozíció a Fővárosi Tanács felkérésére, Pest, Buda és Óbuda 

egyesítésének centenáriumára íródott, még 1972-ben. Az lett volna szép, ha 

megszólaltatására az ünnepi évben, 1973-ban kerülhetett volna sor. Jó ideje tudjuk, hogy 

Durkó Zsoltnak megvan a maga saját, átütően és összetéveszthetetlenül egyéni stílusa, és 

az a Halotti beszédet is minden ízében áthatja. Megtaláljuk benne a zenekari 

szólamoknak azt a dúsan szőtt, szinte őserdei vegetációját, mely a Fioriture óta Durkó 

egyik legerősebb eszköze, megtaláljuk az Ady-kantátákban kikísérletezett 

kórustechnikát, mely itt még nagyobb kontrasztokkal, még erősebb drámai funkcióval lép 

elő és végül megtaláljuk azt a bonyolult, kisebb egységekből építkező szerkezeti modellt, 

mely Durkó művein szinte a kezdetektől fogva végigvonul.” 1975. júniusban Párizsból 

jött az újabb nagy magyar siker híre: a Tribune International des Compositeurs 

elnevezésű, évről évre sorra kerülő nemzetközi rádiós zenei versenyen Durkó Zsolt 

Halotti beszéd című oratóriuma kapta a legtöbb pontot.  

(Csak emlékeztetőül jegyzem meg, hogy 1970-ben Szőllősy András, 1972-ben pedig 

Balassa Sándor egy-egy műve volt a győztes!)  

A Magyar Rádiót Párizsban Kroó György képviselte, az ő beszámolójából idézek:  

„Az Unesco egyik nagy tanácskozó termében egy hétig, napi hat és fél órán át kezelte a 

magnetofont a „Tribün” technikusa.  A Magyar Rádió felvételét a sorsolás szeszélye 

folytán legelsőnek forgatták le. Hatását az utána következő 89 mű sem tudta 

elhalványítani, s megszületett az eredmény, Durkó Zsolt nagy személyes diadala és a 

magyar zene rendkívüli nemzetközi sikere: öt év alatt a harmadik első hely.  

Durkó nagyszerű kompozíciója Párizsban nemcsak önmagát, alkotóját és a magyar 

zeneszerzést képviselte, hanem tágabb értelemben a magyar zenekultúrát: hiszen kitűnőre 

vizsgázott előadógárdája, a Magyar Rádió ének- és zenekara, a két énekes szólista, Fülöp 

Attila és Ütő Endre, valamint a karmester: Lehel György.” 

Durkó Zsolt zeneszerzőről köztudott volt, hogy életművét következetesen, felelős 

tudatossággal építette fel. Az itthoni gratulációkat a szokott szerénységgel hárította el: 

„Azok közé tartozom, akik mindennap dolgoznak, hiszen a zeneszerzés mesterség.  
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Ami természetesen nem jelenti azt, hogy minden egyes napnak a munkája meg is marad a 

kompozícióban, távolról sem. Fontos szerepe van annak a bizonyos „jó órának”, a jó 

pillanatban megfogalmazott zenei gondolatnak, s hogy ez várható legyen, napi szorgos 

munkára van szükség, ez tölti ki életünket.” 

 

Az Új magyar zene a Rádióban  nevű seregszemlét 1976-ban  is megrendezték. 

Az 1976. január 27-ei  eredményhirdetés meglepetést hozott: mind a közönség, mind  

a kritikusok zsűrijének díját: Durkó Zsolt Halotti beszéd  című műve nyerte.  

Durkó Zsolt nagy sikerű alkotásáról emlékeztetőül ismétlem meg: a művet 1975-ben 

mutatták be a Rádióban, majd a felvételt megmérettetésre kiküldték a párizsi zeneszerzői 

Tribünre, ahol a legtöbb szavazatot kapta. Újabb siker a magyar közönség és kritikusok 

díja, sőt, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat is gyorsan megjelentette hanglemezen a 

Magyar Rádió felvételét.  

 

A Halotti beszéd kottájából 

DURKÓ ZSOLT MÓZES c. zenedrámája az Operaházban (1977) 

A bibliai Mózes története sok művészt ihletett alkotásra, mint például Schönberget. 

Legújabb, magyar zenei feldolgozása Durkó Zsolttól származik, aki a következőket 

mondta: 

„A 60-as évek végén adták elő a Nemzeti Színházban Madách Imre Mózes c. drámáját. 

Mivel a kísérőzenét én komponáltam, a darab valamennyi próbáján jelen lehettem.  



117 

Nagy érdeklődéssel figyeltem, hogy a színészek miképpen keltik életre a nyomtatott 

szöveget. A Mózes-témából régóta szerettem volna operát írni. A munkám kezdetén a 

Biblia és a Madách-mű mozzanatainak egymásba fonódásából akartam a szövegkönyvet 

megalkotni. De amikor rájöttem, hogy az operának mások a törvényei, önállóan, a 

magam zenei elképzelései szerint készítettem el a librettót. Közben arra törekedtem, hogy 

szép magyar nyelven megírt, jól énekelhető szöveget zenésítsek meg.” 

 

Mózes – Michelangelo szobra 

Boros Attila 30 év magyar operái c. könyvében ezt írta: „Durkó Zsolt művében Mózes és 

a nép kapcsolata fogalmazódik meg. Az opera fő vonulatát, zenei és dramaturgiai 

arculatát a hőstenor és a kórus párbeszéde határozza meg. A drámai konfliktust a mások 

helyett is gondolkodó Mózes és a maga sorsát irányítani nem tudó nép egymásra-

utaltsága jelenti. Ezt a kettősséget is sugallja, sőt szuggerálja Durkó zenedrámája, 

amelynek legszebb részei a magányos hős köré fonódnak monológként, természet-, tűz- 

és éjszaka-zeneként. Ugyanakkor hatalmas kórustablók kommentálják az eseményeket.”  

Durkó Zsolt négy évig dolgozott e művén. Betanulása rendkívüli feladatot rótt az 

Operaház művészeire. A kórus például több mint 150 próbát tartott.  1977. május 15-én 

volt a Mózes bemutatója az Operaházban, Kórodi András vezényletével.  

A címszerepet Szőnyi Ferenc, az Anyát Sass Sylvia énekelte. 
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DURKÓ ZSOLT: TURNER ILLUSZTRÁCIÓK (1978) 

Az 1979. januárjában megrendezett Új magyar zene a Rádióban című seregszemlén 

mind a közönség-zsűri, mind a szak-zsűri, Durkó Zsolt Turner illusztrációk című művét 

értékelte a legjobbnak. (Érdemes megemlíteni, hogy Durkót már hat alkalommal díjazták 

e seregszemlén, és másodszor történt, hogy mind a két zsűri az ő művére szavazott – 

1975-ben Halotti beszéd című oratóriuma nyert két díjat.)  

A hegedűre és kamaraegyüttesre komponált Turner illusztrációk címében a híres angol 

tájképfestőre utal. Joseph Turner, a 19. század első felében a romantika egyik 

legkiválóbb festőművésze, az impresszionizmus előfutára volt. Művészete Durkó Zsoltot 

is megihlette. Így beszélt róla: „Londonban láttam a nagy Turner-kiállítást, amely mély 

benyomást tett rám. Nyomon követhettem, hogyan jutott el a naturális tájképfestészettől 

az impresszionisztikus festészeti kifejezésig. Ez a folyamat zenében is megragadható, 

pontosan ez a képlékenység, ez a változékonyság volt az, ami engem a festői elemeken 

túl vonzott. Bár a cím Turner festészetére utal, a mű mégsem illusztratív zene, hanem 

önálló hangzó világa van.  

Nagy öröm számomra, hogy a közönség és a kritikusok felfigyeltek erre a darabra, 

amelyet 1976-ban komponáltam a BBC megrendelésére. Bemutatójára a Leedsi 

Fesztiválon került sor Lionel Friend dirigálásával. Az ősbemutatón és Budapesten is a 

kitűnő Erick Gruenberg hegedűművész működött közre. A hazai koncerten és a 

rádiófelvételen a Rádiózenekar játszott, Lehel György vezényletével.” 

 

Joseph Turner (1775-1851) önarcképe 
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DURKÓ ZSOLT: ZONGORAVERSENY (1984, 1985) 

Az Új magyar zene a Rádióban seregszemlén 1985. február 12-én a közönség-zsűri 

Durkó Zsolt Zongoraversenyét értékelte legjobbnak. Durkó Zsoltot, - mint rendkívüli 

tehetséget – először a Zeneakadémia zongoraszakára vették fel, majd tanulmányait 

zeneszerzés tanszakon, Farkas Ferenc osztályában folytatta. Komponált kantátákat, 

oratóriumokat, zenekari és kamaraműveket, ám a zongorával való jó kapcsolata egész 

életét végig kísérte. Ennek egyik kimagasló eredménye a Zongoraverseny.   

 

Ránki Dezső 

Íme néhány sor Boronkay Antal zenekritikájából, amelyet a zeneakadémiai koncert után 

írt: „A partitúra tanúsága szerint a mű 1981-ben készült el, hangversenytermi 

bemutatójára azonban csak 1984. május 9-én került sor. A szólót Ránki Dezső játszotta, a 

Rádiózenekart Lehel György vezényelte. Az előadó-apparátus sejteti: Durkó 

„hagyományos” zongoraversenyt írt, és ezt nemcsak a nagy szimfonikus zenekar ténye 

húzza alá, hanem a mű formája, hangkészlete és karaktere is.  

Durkó egytételes Zongoraversenye érzelmi hatásában kellemes zene, vagyis nem 

kísérletező, hanem inkább összegező alkotás, egy nagyon csiszolt zeneszerzői stílus 

érdekes megnyilvánulása.” 

 

DURKÓ ZSOLT: SZÉCHENYI-ORATÓRIUM (1982, 1986, 1987) 

Durkó Zsolt zeneszerző nagy vokális műveit: a II. Ady-kantátát, a Halotti beszédet, a 

Mózes című operát és a Széchenyi-oratóriumot 1971 és 1982 között komponálta. A 

tenor- és basszusszólóra, vegyes-karra és zenekarra írt Széchenyi-oratórium Debrecen 

felkérésére készült, Kodály Zoltán születésének 100. évfordulójára.  
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Széchenyi István (1791-1860) 

A szerző nyilatkozatából idézek: „Az oratórium szövegét Széchenyi István Hitel, Világ, 

Stádium és a Kelet Népe című írásaiból vett mondatokból, mondat-töredékekből 

állítottam össze, figyelve arra, hogy az így kialakított szöveg Széchenyi eredeti szavait, 

gondolatait pontosan és híven tükrözze, de arra is, hogy messze hangzó kétségbeesése, 

hite, reménye, áldozatvállalása – zenében, a zenei gondolatok rendjében fejeződjön ki.”  

A mű bemutatója a debreceni Tudományegyetem nagytermében volt 1982. július 2-án, a 

Kodály Kórus és a Debreceni MÁV Szimfonikusok előadásában,Gulyás György 

vezényletével.   

Az oratórium budapesti előadását csak négy év múlva, 1986. február 9-én tartották meg.  

E koncertről Maróthy János zenekritikus többek között ezt írta:  

„A Rádió szimfonikus zenekarának és énekkarának zeneakadémiai hangversenye ritka 

nagy élménnyel szolgált: kimagasló sikerrel adtak elő mai magyar, ráadásul eléggé 

bonyolult művet, Durkó Zsolt Széchenyi-oratóriumát. A Széchenyi különböző írásaiból 

kiválasztott szövegek visszatérő mottója: „A köz-üdv a legfőbb törvény legyen”.A 

vezénylő Lehel György, a Rádió együttesei, továbbá az énekes szólisták (Fülöp Attila és 

Köves Péter) nem mindennapi erőfeszítését igényelte a mű pontos megszólaltatása.” 

A Magyar Rádió 1987-ben is megrendezte az új magyar zene seregszemléjét.  

A szimfonikus művek kategóriájában Durkó Zsolt Széchenyi-oratóriuma a közönség 

díját kapta. Íme Ittzés Mihály zsűri-tag méltatása: ”Durkó Zsolt Széchenyi-oratóriuma a 

kiérlelt stílus szép példája. Az a fajta alkotás, amely az élő előadás közvetlenségét 

különösen igényli.  
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 A múltból vett szöveg nagyon is a mának szól, megzenésítése a népben-nemzetben 

gondolkodó alkotóművész felelősség-érzetének meggyőző megnyilvánulása.” 

 

MEGALAKULT A MAGYAR ZENEMŰVÉSZETI TÁRSASÁG (1987, 1988) 

„Az új zenekultúráért” jelszóval 1987-ben megalakult a Magyar Zeneművészeti 

Társaság, amelynek tagja kezdetben 16 zeneszerző és előadóművész volt, de hamarosan 

további 30 művész csatlakozott hozzájuk. Nyitókoncertjüket 1988. november 22-én 

tartották a Zeneakadémia nagytermében. A hangverseny előtt többen is nyilatkoztak a 

Társaság célkitűzéseiről.  

Durkó Zsolt zeneszerző, a Társaság elnöke többek között ezt mondta: „Hazánkban volt 

olyan időszak, amikor nem kellett Lajtha László, amikor nem szólalhatott meg Bartók 

műveinek egy része, ez a zenei köztudat Viski János, Dohnányi és mások életművét 

igyekezett alul-értékelni, vagy gyorsított tempóban elfelejteni. Intézmény-rendszerünk 

alapjaiban ma is monopolisztikus rendszerű, azaz, kizárólagos jogokat és lehetőségeket 

biztosít, amelyet – néhány új menedzser-központ létrejötte csak korlátozott mértékben 

tudott oldani. Társaságunk olyan zenei közérzetet, közállapotot kíván, melyben mindenki 

a maga módján épülhetne be a zenekultúra egészébe.”  

 

DURKÓ ZSOLT: A GÖMB TÖRTÉNETE – zongoraciklus (1994) 

Durkó Zsolt zeneszerző 60-ik születésnapját – 1994. április 10-én – szerzői esten 

ünnepelte a zenei és a tágabb szellemi világ. Hollós Máté akkor így jellemezte 

komponista társát:„Egyenes, sudár, karcsú alakja, enyhén – de nem gőgösen, inkább a 

szellem ünnepélyességével – fölfelé tartott feje, csak kiválasztottjai előtti oldódása, de 

sohasem közvetlenkedése belső értékrendjének nemes konzervativizmusát tükrözte.”  

Durkó Zsolt 1989-től 1991-ig komponálta A gömb története című 60 darabból álló 

zongora ciklusát, amely öt sorozatra tagolódik, ám az egész – egyetlen dramaturgiai 

szálra fűződik fel. Színeiben, hangulatában szinte mindegyik darab más és más – saját 

címmel. Karakterük az ünnepélyestől az ironikus felhangokig, a gépezetszerű zenétől, a 

jókedvtől, a napsütéstől az esőcseppek kopogásáig, a Jupiter-motívum feldolgozásától a 

zenei fény-árnyék megjelenítéséig terjed. 1994. október 1-jén a Zene Világnapján a 

zeneszerző ezeket a darabjait saját maga adta elő a Rádió 6-os stúdiójában.  
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Előtte Batta András, az ünnepi műsor házigazdája beszélgetett a szerzővel. Durkó Zsolt A 

gömb történetéről ezt mondta: „Az az arány érdekelt, hogy hogyan lehet elhelyezni az 

egészen egyszerű, az egészen rövid mellé a nagyon összetett gondolatot, remélve, hogy 

az egyik megújul a másiktól.   Ahogyan a különböző motívumok elhajlanak, átváltoznak, 

ahogyan egyik váltja a másikat, ahogyan egy új gondolat megszületik – ez a folyamat a 

gömbhéjak képzetére utal.”   

 

DURKÓ ZSOLT ZENESZERZŐ EMLÉKEZETE (1997)  

Durkó Zsolt zeneszerző 1997. április 2-án, 63.éves korában, türelemmel viselt súlyos 

betegségben elhunyt . A Rádió Zenei főosztálya nem felejti el zenei lektor kollégáját, aki 

mindig pontos véleményt mondott zeneszerző társai kompozícióiról. Szelíd, halk szavú 

„úriember” volt, aki azonban időnként szenvedélyesen mondta ki véleményét a kor 

kellemetlen, káros tüneteiről és embereiről. A Bartók rádió így búcsúzott tőle: „Durkó 

Zsolt, a mai magyar zeneszerzés egyik meghatározó személyisége 1934-ben született 

Szegeden. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Farkas Ferenc növendéke volt, majd 

két évig Petrassi mesterkurzusát látogatta a római Santa Cecília Akadémián. 1971-77 

között a Főiskolán zeneszerzést oktatott. A Magyar Rádió zenei lektoraként 1982-től 

tevékenykedett. Durkó Zsolt életműve – amelyet számos jelentős kitüntetéssel ismertek 

el – a szóló hangszerekre írott daraboktól, kamara- és kórusműveken, a Mózes című 

operán keresztül versenyművekig, oratóriumokig terjed, szinte minden műfajt magában 

foglalva. Közülük kiemelkednek a Halotti beszéd című oratórium, a Turner 

illusztrációk, a vonósnégyesek, az utóbbi években komponált zongoradarab-ciklus, a 
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Gömb története, valamint utolsó nagyszabású oratórikus mű, a Jelenések könyvének 

margójára. 

Visszavonuló életmódja ellenére zenei közéleti tevékenysége is meghatározó volt.  

Az ő nevéhez fűződik a Magyar Zeneművészeti Társaság megalakulása, valamint a 

január utolsó hétvégéjén megrendezett kortárszenei Mini-Fesztivál életre hívása és 

gondozása is.”  

 

Díjai: Erkel-díj (1968, 1975), Kossuth-díj (1978) (többek között) 

 

   

Sírja:Farkasréti temetőben   Emléktáblája: I. Attila út 103 
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DURKÓ ZSOLT: A JELENÉSEK KÖNYVÉNEK MARGÓJÁRA (1996. 1997) 

Az 1996. április 7-én befejezett, a Magyar Rádió felkérésére komponált A Jelenések 

könyvének margójára című nagyszabású oratóriumát 1997. június 14-én sikerült 

bemutatni: a Rádiózenekar, a Magyar Állami Énekkar, kitűnő szólisták tolmácsolásában, 

Ligeti András vezényletével. 

 

Ligeti András 

Hónapokkal korábban, amikor már biztossá vált a mű bemutatójának lehetősége, még 

reménykedtünk, talán a közeli bemutató is hozzásegíti az akkor már súlyos beteg alkotót 

a gyógyuláshoz, s a hangverseny első felében elhangzó Bartók-zongoraverseny hálaéneke 

örömteli aktualitást nyer. Sajnos, nem így történt; a könyörtelen kór győzött, s a 

kompozíció így valódi zenei testamentumként maradt ránk. A bemutató hangverseny 

címe pedig In memoriam Durkó Zsolt lett. A címadás tudatos szerénysége – A Jelenések 

könyvének margójára – nem fedheti el, hogy jelentős alkotással gazdagodtunk.   

A Biblia szélére írott kommentárok önálló életre kelnek, hangokká válnak. A Károli 

Gáspár fordítása alapján alt, tenor, bariton szólóra, vegyes-karra és zenekarra íródott 

oratórium négy, egymást szünet nélkül követő részre tagolódik. Az első két szakasz 

elsősorban az ótestamentumi Genezisből, a másik kettő az Újtestamentumot záró 

Apokalipszisek könyvéből idéz. Így mintegy átívelve a teljes Bibliát.  

A mű kezdete („Idő nem vala még”) a teremtés csodáját foglalja hangokba, majd az ezt 

követő drámai rész („Az emberek orcája lealacsonyíttaték”) a Gonosz megjelenésével 

megbomló világot ábrázolja érzékletesen. A harmadik formai tömb („Ítélet pecsétje 

feltöretik”) már a „kizökkent világ” apokaliptikus pusztulásának víziója, majd az 
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iszonyatos kataklizma ábrázolása után a mű a mennyei béke, megbocsátás és 

megtisztulás éteri harmóniájává csendül ki:  

Mintegy üvegtengeren át / a fény átragyog, kiárad / Megzendül tág tere a 

végtelennek. /  Nem lesz semmi más, csak öröm./ Életnek titka felfedetik.”  

 

 

 DURKÓ ZSOLT: SZÉCHENYI-ORATÓRIUM (2000) 

A Zeneakadémia nagytermében 2000. november 3-án  A magyar tudomány napján 

rendezték meg Durkó Zsolt posztumusz akadémiai székfoglaló hangversenyét.  

Göncz Zoltán műsorajánlatában ezt írta: „Jeles napon kerül sor a Magyar Rádió 

oratórium-bérletének második estjére: 175 évvel ezelőtt gróf Széchenyi István – egy évi 

jövedelmének felajánlásával – ezen a napon vetette meg a Magyar Tudományos 

Akadémia alapjait. A Rádió ének- és zenekara, valamint Gyermekkórusa előadásában, 

Vásáry Tamás vezényletével Liszt Dante szimfóniája mellett – a messze-tekintő 

reformkori államférfira emlékezve – felcsendül Durkó Zsolt Széchenyi-oratóriuma is.  

Az 1982-ben befejezett kompozíció szövegét a zeneszerző Széchenyi István Hitel, Világ, 

Stádium és a Kelet népe című írásaiból vett mondatokból, mondattöredékekből állította 

össze, törekedve arra, hogy Széchenyi messze-hangzó szavai: kétségbeesése, hite, 

reménye, áldozatvállalása a zenei gondolatok rendjében fejeződjön ki. 

Mi pedig palotát állítsunk észnek, / tündöklő csodáit míveljük / szabad emberségnek.”   
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Durkó Zsolt műveinek rádiós felvételei  

1961  Két madrigál  

1963  Epizódok a B-A-C-H témára  

1964  Hegedűverseny  

1965  Magyar rapszódia + Improvizációk fúvósötösre + I. vonósnégyes  

1966  Psicogrammák  

1967  Magyar diszitőelemek zenekarra (Fiuriture per orchestra)  

 Psicogrammák (2. felvétel)  

1968  I. vonósnégyes (2. felvétel)  

1969 Altamira  

1970  Cantilene + Concerto + Kolloidok 

 Rézfúvós kvartett (Quartetto d’ottoni)  

  Tanulmány (József Attila)  

1971  Ikonográfia (Iconography ) No. 2.  

1972  Tanulmány (József Attila) (2. felvétel)  

1973  Rézfúvós kvartett (Quartetto d’ottoni) (2. felvétel) 

 Kantáta No. 2. – Ady Endre: Az Illés szekerén című versére  

1974  Kamarazene ( In memoriam Natalie et Serge Koussevitzky) 

 Esély (Chance) + Mikrostrukturák  

1975  Halotti beszéd  

1978  Turner illusztrációk + Gyermekzene + Öt darab tubára és zongorára  

1979  Kisdobos + Nyolc kürtduó + Törpék és óriások – I/b + Rapszódia  

1980  Asszonánc  

1981  Négy dialógus ütőszólóra és zenekarra + Androméda  

1982  Epizódok a B-A-C-H témára (2. felvétel) + Tételek  

1983  Hang és fény (Son et lumiére) + Törpék és óriások – I.,II.,III.  

1984  Refrének – hegedüre és kamarazenekarra (Refrains) + Zongoraverseny 

 Három esszé + Téli zene (Winter-music)  

1985  Három rondó + Quartina + Szentivánéji zene +Szólószvit  

1986  Széchenyi oratórium  
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Balassa Sándor zeneszerző 

(Budapest, 1935. január 20. –) 

 

 

A Bartók Béla Konzervatóriumban karvezetést, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Főiskolán Szervánszky Endre tanítványaként zeneszerzést tanult. 1964-től a Magyar 

Rádió munkatársa lett, ahol 1980-ig a zenei főosztályon dolgozott zenei rendezőként. 

1981-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés tanszékén hangszerelést 

tanított adjunktusként, majd docensként, 1993-tól egyetemi tanárként. 1996-ban ment 

nyugdíjba.  

Munkásságát számos díjjal ismerték el: Erkel-díj (1972), Érdemes Művész (1978),  

Kossuth-díj (1983), Kiváló Művész (1989), Nemzet Művésze (2014)  

 

Balassa Sándor zeneszerző életének, műveinek történetét főleg addig ismertem, amíg a 

Magyar Rádió zenei főosztályán munkatársak voltunk. Ha találkoztunk a könyvtárban, az 

étteremben, a 6-os stúdióban, a Márvány teremben, vagy a Zeneakadémián, mindig 

barátokként beszélgettünk. Főleg arról a zenedarabról, amelynek a rádiós felvételén 

rendezőként dolgozott, vagy saját művéről, amit éppen komponált, vagy amit a koncerten 

hallgattunk. 

Figyeltünk egymásra. Aztán ennek egyszer csak vége lett. Előbb ő ment el a Rádiótól, én 

pedig jóval később még Budapestet is elhagytam, és Hajdúszoboszlóra költöztem.  

Az utóbbi időben már csak a Bartók rádióban hallottam sikeres bemutatóiról. 
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Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

Balassa Sándor: Legenda – kórusmű (1970, 1971) 

1970. december 21-én mutatta be a Magyar Rádió Balassa Sándor Legenda című, Dsida 

Jenő versére komponált művét, a Rádiókórus előadásában, Sapszon Ferenc 

vezényletével.  

 

Dsida Jenő (1907-1938) 

Virány Gábor zenetörténész írásából idézek: „Balassa Sándor kórusműve Dsida Jenő 

mély mondanivalójú költeménye alapján született. A Hammelni legenda két részre oszlik. 

Az első rész a város átkáról szól: patkányok tömege falja fel az összegyűjtött élelmet, az 

alvó emberekbe harapnak és az áldozatok vagy meghalnak, vagy megőrülnek. A második 

részben azonban az igaz ember feladata tárul elénk: az a teendőnk, hogy mint a legendás 

furulyás, megbűvöljük, megbénítsuk, elkergessük az átkot, a rémet, a tragédiát.” 

Érdemes egy kicsit előre tekinteni, hiszen Balassa kórusműve 1971-ben Párizsban nagy 

sikert ért el, amelyről Kroó György tudósított: „A legfrissebb komolyzenei művek párizsi 

rádiós-fesztiválján, amelyet a Nemzetközi Zenei Tanács évről évre megrendez, az idén is 

nagy magyar siker született: Balassa Sándor Dsida Jenő versére írott Legenda című 

kórusműve érdemelte ki a harmadik helyet. Ez az eredmény különösen jelentős, mert 

egyrészt vokális művel értük el – az ilyen fesztiválokon általában a mutatós, hatásos, 

nagy-zenekari partitúrák vonják magukra leginkább a figyelmet -, másrészt az idei 

seregszemlén minden eddiginél több ország, összesen 34 nemzeti rádió képviseltette 

magát 90 darabbal.  
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A siker a 35 éves Balassa Sándor tehetségét, invencióját jelzi (számunkra külön öröm, 

hogy személyében kollégának, a Rádió egyik zenei rendezőjének gratulálhatunk),  

de elismerést jelent egész zeneszerzésünk számára is, az ún. „magyar iskola” rangját is 

reprezentálja.” 

 

Balassa Sándor: Requiem Kassák Lajosért (1971, 1972)) 

Az 1971-es Budapesti Művészeti Hetek alkalmával hangzott el Balassa Sándor új, 

nagyszabású műve: a Requiem Kassák Lajosért, Sziklay Erika, Palcsó Sándor, Ütő 

Endre, valamint a Rádió ének- és zenekarának előadásában, Lehel György vezényletével.   

 

Kassák Lajos (1887-1967) 

Az 1971. október 13-i műsorajánlatban a zeneszerző így nyilatkozott: „Tulajdonképpen 

nem a régi értelemben vett requiemet komponáltam. Nem akartam követni a műfaj 

hagyományait, ennek ellenére nemcsak a gyász, hanem a feloldódás is a szemem előtt 

lebegett. Különösen inspirált erre Kassák Lajos személye, akinek verseiből magam 

válogattam össze művem szövegét, igazodva zenei elképzeléseimhez. A requiem 

énekkarra, zenekarra és három szólóhangra készült. Utóbbiak mindegyike sajátos 

szerepet tölt be. A szoprán képviseli a tisztaságot, a belső líraiságot. A tenor mintegy az 

élet harcaiban küzdő ember rajza, a bariton pedig a bölcsesség, a summázás jelképe. A 

kórust leginkább a 3. tételben állítottam előtérbe,  

a zenekar pedig végig önálló zenei anyaggal jelentkezik, kikerekíti a hangzásképet.” 

A magyarországi bemutató után néhány hónappal: 1972. májusban szenzációs eredmény 

következett be: Párizsban a Zeneszerzők Nemzetközi Tribünjén Balassa Sándor Requiem 

Kassák Lajosért című művét a legkiválóbb alkotásnak értékelték.  

Az 1972. év elején első alkalommal rendezték meg az Új magyar zene a Rádióban – a 

kritikusok és a közönség 1971. évi díjáért című zeneszerzői seregszemlét.  
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A kritikusok díját Balassa Sándor Requiem Kassák Lajosért című alkotása nyerte. Breuer 

János zenetörténész így fogalmazott: 

„Lehel György karmester végtelen tisztasággal, művészi gonddal és érzékenységgel 

rajzolta meg a félórás kompozíció ívét: intenzitással telítette a zene hatalmas adagióit, és 

egyetlen tömbből metszett éles és könyörtelen gyors tételét. Élmény, ahogyan felemel, 

felmutat egy-egy új szerkezetű dallamot: figyeljetek, melódiát hallotok, éppoly 

inspiráltat, mint amilyet a zenetörténet régebbi korszakaiban írtak.” 

 

Balassa Sándor: Irisz (1972) 

A Rádiózenekar zeneakadémiai hangversenyén 1972. május 17-én, Erdélyi Miklós 

vezényletével mutatták be Balassa Sándor Irisz című művét, amelyről a zeneszerző így 

nyilatkozott: „Az Irisz az első szimfonikus zenekari művem, amelyet 1971-ben 

komponáltam a Rádió megrendelésére.  

Az Irisz, magyarul szivárvány, számomra nagyszerűen alkalmas kép finom változások 

egymásba szövődésére. Művem egyetlen tételből áll, de tulajdonképpen több tételt rejt 

magában. Valamennyi rész tartalmaz egy korábbi anyagot, amely az új helyen új funkciót 

kap, ez biztosítja az állandóságot és a változást is.”   

Az 1970-es évek elejének egyik legsikeresebb zeneszerzője Balassa Sándor volt. Szinte 

mindegyik művének bemutatója nagy szakmai elismerésben részesült.  Balassa 1964-től 

kezdve a Rádióban dolgozott zenei rendezőként, így sok kortárs, főleg magyar mű 

hangfelvételében vett részt. Azokban az években a közélet igen aktívan foglalkozott a 

modern zene problémáival.   

1972-ben Balassa Sándor is kifejtette véleményét arról, milyen utat tart alkalmasnak a 

művek megalkotásához. Feuer Máriának adott egyik interjúból idézek: 

„Minden utat jónak tartok, amely jó zenemű megszületéséhez vezet. Ez nem 

stílusprobléma, hanem kvalitás kérdése. Mindig is így volt, ezután is így lesz ez – a 

harcot minden nemzedéknek meg kell vívnia. Ezért hiszek abban, hogy a jó megoldást 

egyetlen út variánsaival lehet megközelíteni. Egyáltalán nem mindegy, hogy egyik hang 

melyik után következik, milyen erősséggel, intenzitással, színnel, időtartammal szólal 

meg. A számtalan lehetőség közül az egyetlent kell megtalálni.  
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Hiszek abban, hogy mindenkiben működik egy egészséges zenei érzék, s ha erre hallgat a 

komponista, akkor nem kerülhet az elméletek zsákutcájába.”  

 

 

Balassa Sándor: Táblaképek (Tabulae) (1975) 

1975. januárban negyedik alkalommal rendezték meg az Új magyar zene a Rádióban - a 

közönség és a kritikusok díjáért című seregszemlét. A Kroó György vezetésével működő 

kritikusok zsűrije Balassa Sándor Táblaképek című művének ítélte a díjat.  

E darab ősbemutatója Grácban volt, majd a Budapesti Kamaraegyüttes Mihály András 

vezényletével a Rádióban elkészítette a stúdiófelvételt. Ennek meghallgatása után írta 

Barna István zenekritikáját: Balassa Sándor új művének Táblaképek (Tabulae) címe, 

önkéntelenül is valamiféle „programot” sugall. Pedig nem erről van szó. A cím háttere 

mindössze annyi: a zeneszerzőnek feltűnt, hogy a késő-középkori hármas-oltár többsége 

sajátos „dramaturgiáról” árulkodik. A baloldali, kis szárnyakon gyakori a „paradicsomi” 

ártatlanság ábrázolása, a középső nagy képen mintegy az emberi megismerést festik meg, 

s a jobboldali szárnyon a „megismerés eredménye”, a felbomlás tükröződik. Ezt a drámai 

folyamatot próbálta zenébe önteni, de minden konkrét „tartalom” nélkül. A 

kompozíciónak mindenekelőtt ragyogó hangszínei tűnnek fel. Véleményem szerint 

pillanatnyilag Balassa a „legszínesebb” magyar zeneszerző. Ezt az 1972-ben komponált, 

25-ik opust jelentős állomásnak tartom a szerző eddigi életművében.” 
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Balassa Sándor: Kvartett ütőhangszerekre (1977) 

1977. januárban hatodik alkalommal rendezték meg az Új magyar zene a Rádióban a 

közönség és a kritikusok díjáért elnevezésű seregszemlét.  

A közönség zsűrije Balassa Sándor Kvartett ütőhangszerekre című művét díjazta.  

 

Balassa Sándor: Az ajtón kívül - egyfelvonásos opera (1977, 1978) 

A Magyar Rádió 1977. december 28-án mutatta be Balassa Sándor Az ajtón kívül  

című operáját, amely Wolfgang Borchert, a tragikus sorsú, rövid életű, német író drámája 

alapján készült.  

 

Wolfgang Borchert (1921-1949) 

 Az ajtón kívül és néhány elbeszélése magyarul is megjelent, a színművet hazánkban is 

többször bemutatták.„Egy ember megjött Németországba, és itt valami ördögi filmet lát. 

Pereg a film, és  nem tudja, ébren van-e vagy álmodik. De aztán észreveszi, hogy vannak 

még körülötte néhányan, akik ugyanazt látják és hallják.  És érzi, hogy ez nem más, mint 

a valóság. Arról szól, hogy a katona megjön a háborúból Németországba... de nem haza 

jött, mert itt nincs már otthon számukra. Az ő Németországuk kívül van az esős éjben, az 

utcán.” 

A zeneszerző így beszélt az előzményekről: 

„Borchert  Az ajtón kívül c. drámáját főiskolás koromban ismertem meg, már akkor 

elhatároztam, hogy egyszer megkomponálom. Gyermekként éltem át a világháborút, 

amelynek hatása egész életemet végigkísérte. Borchert drámájában éppen a 

háborúellenesség ragadott meg.   
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Később, amikor Fodor Géza megtudta, hogy vállalkozásom dramaturgiai okok miatt 

elakadt, segített és sok húzással, sűrítéssel kialakítottuk a végleges szövegkönyvet.  

Az egyfelvonásos opera 5 tételre tagolódik. Az író víziószerű megfogalmazását 

balladaszerűen dolgoztam fel. A zenében igyekeztem a szereplőket olyan kiélezett 

helyzetekben megragadni, amelyekben felmutatják igazi énjüket. Hősöm: Beckmann, a 

katona, aki – társaihoz hasonlóan – vesztesként került ki a háborúból. Mintegy élet  

és halál között lebegve vánszorog és ezen az úton szerettem volna zenémmel elkísérni.  

A dráma és a zene egységével igyekeztem az emberi lélek legmélyebb kifejeződését 

megkomponálni. Már munka közben voltam, amikor rádiós felkérést kaptam az opera 

komponálására. Három és fél év után a darab 1976. novemberben készült el. Elkezdődött 

a rádiófelvétel. Úgy éreztem, hogy a zenészkollégák mind szívesen muzsikáltak, az 

énekesek is nagy fantáziával, teljes személyiségükkel vettek részt a produkcióban. Mint 

szerzőnek, nagyon tanulságos, hogy a kottalapokból miként lépnek elő hús-vér figurák – 

a darab hordozói”.  

A rádiófelvétel kitűnő énekművészek – köztük Palcsó Sándor és Tokody Ilona, valamint 

a Rádió ének- és zenekara közreműködésével készült, a karmester Lehel György volt. 

 

 

Lehel György (1926-1989) 

 

Figyelemre méltó az opera további sikersorozata is: A rádió-bemutató után alig egy évvel 

Balassa Sándor Az ajtón kívül című operája az Operaház színpadán is debütált: 

1978. október 2o-án és 22-én kettős szereposztásban. Íme egy kritikus véleménye:  
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„ Az előadás bebizonyította, hogy az operának kifejezetten előnyére vált a színpad, mert 

drámaiságát fokozta, zenéjét jobban emberközelbe hozta, s hatását a szcenika 

sokrétűségével elmélyítette.  Az első szereposztás karmesteréről, Lehel Györgyről 

(akinek ez volt élete első operai fellépése) csak annyit: bárcsak mindegyik 

operakarmester ilyen felkészültséggel és odaadással dirigálná előadásainkat.”  

Az operáról szóló hazai és nemzetközi kritikusok a jeles modern hagyományokkal 

rendelkező magyar operaművészet kitűnő folytatásának tekintették Balassa művét. 1980-

ban pedig a Hungaroton adta ki az opera eredeti rádiófelvételét hanglemezen, négynyelvű 

librettót és Eősze László ismertető tanulmányát tartalmazó kísérőfüzettel együtt.   

 

Balassa Sándor: Glarusi ének Op. 29. (1979) 

Balassa Sándor Glarusi ének című zenekari műve a híres Koussevitzky-alapítvány 

felkérésére készült. Ősbemutatója Miskolcon volt. 1979. április 26-án pedig a budapesti 

koncert-látogató közönség is megismerkedhetett a darabbal, amikor a Rádiózenekar 

Lehel György vezényletével, a Zeneakadémia nagytermében előadta.  

 

 

Glarusi Alpok 
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A zeneszerző a 29-es opusz-számmal jelölt művéről így beszélt:  

„A Glarusi-ének valójában természetzene. Inspirációm forrása a fenséges svájci Glarusi 

Alpok volt, mégsem programzene. Jelképesen: a dallam kiindulási pontja az ember helye 

a természetben, mélység és magasság között, ahol a távolságok folytonosan változnak, de 

a fő dimenziók, a térbeli kiterjedések állandó érvényűek. Eszmei szinten pedig az a 

felismerés vezetett, hogy a megtisztulás csak a természettel harmóniában élő ember 

számára lehetséges.” 

Balassa Sándor: Hunok völgye, Magyar koronázási zene (1999) 

 

1999. január 21-én, a magyar kultúra napja előestéjén rendezték meg a millenniumi év 

második ünnepi hangversenyét a Zeneakadémián. A koncerten Balassa Sándor két műve, 

a Hunok völgye és a Magyar koronázási zene, valamint Beethoven VII. szimfóniája 

hangzott el a Pécsi szimfonikus zenekar előadásában, Howard Williams vezényletével. A 

Hunok völgye, mely a kormánybiztosi hivatal felkérésére íródott, ősbemutató volt, a 

Magyar koronázási zene pedig Budapesten először csendült fel.  

Az est egyben Balassa Sándor köszöntése is volt, hiszen január 20-án ünnepelte 65. 

születésnapját. Breuer János zenekritikájából idézek:  

„Volt egy zeneszerző, aki az örök lázadó, szikrázóan nonkonformista Kassáknak állított 

síremléket (Requiem, 1969), Beney Zsuzsa szenvedéseit formálta kantátává (1970), 

Borchert döbbenetes drámai vízióját operává (Az ajtón kívül, 1977). 

Hangjegyekben másként gondolkozó, ki végtelenül bonyolult hangzásaival egyidejűleg 

késztette érzelmi és intellektuális azonosulásra híveit.  

Van egy zeneszerző, aki immár nem az örök emberit, hanem a magyar őstörténet és 

történelem hangzó képsorait keresi oly nyelven, amely 100-150 évnyit visszalapoz a 

zenetörténetben. Posztmodern korunkban bárki lehet poszt-régi, csak az a kérdés, 

mennyire hitelesíti azt napjaink személyisége. Balassa Sándor nagy műgonddal 

megszerkesztett két új műve – nem örömmel és éppen nem kárörömmel írom ezt – 

nélkülözi a személyiség semmivel nem pótolható szuggesztív varázsát. Inkább zenei 

közhelyszótár, nem feltétlenül összeillő, vegyületet alkotó elemekből. 
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A Himnusz születésnapján a Huszt Kölcseyjét juttatja eszembe:  

Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? /  

Messze jövendővel komolyan vess összve jelenkort „ 

 

Részlet Devich Márton írásából: „A hangversenyen elsőként felhangzó Hunok völgye 

francia formájú zenekari nyitány, amely valódi táj, a Svájcban Wallis (Valais) kantonban 

található Hunok völgye (Val d’Anniviers) és az ott élő emberek kultúrája ihletett. Attila 

halála után a hunok egy csoportja ebben a völgyben telepedett le, s leszármazottaik ma is 

ott élnek.  

A mű tehát egyszerre kötődik az európai kultúrához és a magyarság őstörténetéhez.  

Balassa Sándor Magyar koronázási zene című művét a pécsi zenekar mutatta be Pécsett. 

Az emelkedett hangulatú, öttételes művében a zeneszerző megpróbálta összegyűjteni 

zenei anyanyelvének mindazon rétegeit, amelyek alkalmasak az ünnepélyesség, a 

vidámság kifejezésére.” 

 

 

Végül egy idézet a zeneszerzőtől, szinte munkásságának összefoglalása:  

„Az igazi művészeti termék időtlen, képes a mindenkori jelenhez szólni, anélkül, hogy 

elveszítené tartalmának gazdagságát. A zenei anyagot ma is, mint a múltban, művészi 

renddé, emberi szépséggé, valamint erkölcsileg magasrendű életérzéssé kell formálnunk. 

Ez a tevékenység nemcsak törekvésem, de kötelességem is."  
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Balassa Sándor műveinek rádiós felvételei  

 

1970  Hárfástrió Op. 19.  

 Legenda Op. 12.  

 Kedves (Kosztolányi Dezső) 

 Üllői úti fák (Kosztolányi Dezső)  

1971  Xeniák – nonett Op. 20. +  

 Requiem Kassák Lajosért – Kassák Lajos költeményeire Op. 15.  

1972  Irisz Op. 22. + Fúvósötös Op. 9.  

 Nyári éj – himnusz női karra Op. 13.  

1973  Cantata Y Op. 21. (Beney Zsuzsa) +  

 Luperkália – concerto Sztravinszkij emlékezetére Op. 24. +  

 Motetta – Georg Trakl Az elnémultakhoz c. versére, ford. Rákos Sándor, Op. 26. 

 Öt gyermekkar Op. 11.  

1974 Táblaképek (Tabulae) Op. 25.  

1975   Motetta Op. 26. (2. felvétel!)  

1976   Dimenziók Op. 8.  

 Kvartett ütőhangszerekre Op. 18. 

1977. Az ajtón kívül – opera öt képben Op. 27.  

1978  Nyári éj – himnusz női karra Op. 13. (2. felvétel!)  

1979  Glarusi ének Op. 29. + Kvintett rézéfúvókra Op. 31.  

 Az utolsó pásztor Op. 30. 

 Hajak Op. 2. (Charles Vildrac verse nyomán ford. Rónay György)  

1980  Nádi csibe (Weöres Sándor)  

1982  Hívások és kiáltások Op. 33. + Az utolsó pásztor Op. 30. (2. felvétel)  

1983  Kyrie Op. 34.  

1985  Egy álmodozó naplója Op. 35.  

 Hajta virágai Op. 38. 
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SÁRI JÓZSEF zeneszerző 

(1935. június 23. Lenti) 

 

1953-ban fejezte be középiskolai tanulmányait, 1954-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Főiskola hallgatója lett. Zeneszerzést Szervánszky Endrénél, karvezetést pedig 

Vásárhelyi Zoltánnál tanult, és 1962-ben diplomázott.  

Ezt követően zeneiskolai tanárként, zongorakísérőként, kamarazenekar-vezetőként 

dolgozott, valamint országszerte zenei ismeretterjesztő előadásokat tartott. 

Tanárára így emlékezett: „Zeneszerzés szakon Szervánszky Endre tanítványa voltam. 

Szakmai kapcsolatunk messze túlmutatott a tanár-diák viszonyon. Megismertetett olyan 

felvételekkel, amelyek az 50-es években tiltott listán szerepeltek (például Stravinsky, 

Webern, Alban Berg). A vele töltött öt év életre szóló emberi gazdagodást, etnikai-

erkölcsi útmutatást adott.” 

A további zenei eseményeket Farkas Zoltán zenetörténész hiányt pótló monográfiájából 

ismerhetjük meg. Ebből idézek: „A 60-as évek végétől induló hangszeres kamara- és 

szólódarabok Sári műhelyében történt jelentős változásokról tanúskodnak. Zenei 

nyelvének szókincse ekkor bővül a dodekafóniáig. (…) A hivatalos kultúrpolitika 

azonban nem nézte jó szemmel a pálya ilyen irányú kibontakozását. A rádiófelvételre 

benyújtott Sári-darabok rendre visszautasításra találtak. (…) Zeneszerzői mivoltának 

megkérdőjelezése, alkotói munkásságának lehetetlenné válása a ’70-es évek elején 

emigrációra késztette Sári Józsefet. Nem disszidensként, hanem hivatalosan távozott: 

felesége, Romhányi Katalin (hegedűművész) a frankfurti, majd a giesseni operaház 

zenekarában nyert állást, 

Sári pedig szabadfoglalkozású zeneszerzőként ideje nagy részét komponálásnak 

szentelhette.”  
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Zenéjét számos kortárs méltatta. Ulrich Dibelius zenekritikus például ezt írta: 

„Különösen szembeötlő eredeti ritmikai világa, aszimmetria iránti hajlama, amely 

zenéjének alapvető feszültségforrása. Éles szelleme más zenei paraméterek speciális 

használatában is megnyilvánul, például a motívumrendszer és a dinamika kezelésében, 

valamint a zenei folyamat eseménysűrűségének váltakoztatásában. Egészében véve a 

zeneszerzői mérlegelés és az ösztönös kreatív energiának ötvözetét figyelhetjük meg Sári 

Józsefnél. Mindezek, sajátos arculatot kölcsönöznek zenéjének.”  

 

Franz Hummel német zeneszerző szerint  „Sári Józsefet választékos zenei nyelvezete és 

szellemi kompetenciája a modern zenei élet legizgalmasabb személyiségei közé emeli… 

Sári esztétikai látásmódja összeköti a konstrukciót és struktúrát az egyéniség szabad 

beszédmódjával, a számok mágiáját a zenei gondolatok hangzó valóságával.” 

 

Díjai: Erkel-díj (1991), Kossuth-díj (2009) 

 

Részletek a RÁDIÓFÓNIA sorozatomból 

 

Sári József: …es ist vollendet …(1997) 

Sári József … es ist vollendet … című rézfúvós kvintettjében Végh Sándornak állított 

emléket.  

 

Végh Sándor (1912-1997) 
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A zeneszerző egy interjúban többek között ezt mondta: „Egy zenésznek, aki tart valamit 

magáról, Végh Sándorral kapcsolata van. Ha nem személyesen, legalább játékának 

ismerőjeként. A címet kifejezetten a nagy hegedűművész-karmester miatt adtam: ebben a 

szóban benne van az Ende – vég és egy minőségi megjelölés a tökéletesség – Vollendung 

– értelmében.  

A cím arra utal, hogy befejeződött egy élet, s egy tökéletes élet fejeződött be.  

Ennél a darabnál magam is csodáltam, hogy szinte áradni kezdett belőlem a meleg zene, 

amely persze – remélem – nem szentimentális. A művet a Brass int he Five együttes 

számára komponáltam és Végh Sándor emlékének ajánlottam.  

 

Sári József: Sonnenfinsternis (Sötétség délben) – opera (2000) 

Sári József zeneszerző sokáig „kimaradt” a Rádiófónia adásaiból. Ennek oka az volt, 

hogy 1971 és 1984 között az akkori Nyugat-Németországban élt és alkotott. 

Kompozícióinak híre is csak ritkán jutott el hozzánk.  

14 éves távollét után azonban hazatért és a Zeneakadémia tanára lett, a ’90-es években 

már elfoglalta az őt megillető helyet a magyar zeneszerző társadalomban. Számos 

megrendelés mellett díjakkal értékelték munkásságát. 1997-ben pedig elvállalta a Magyar 

Rádióban a zenei lektori munkát.   

 

Farkas Zoltán zenetörténész írásaiból idézek: ”Az ezredfordulóhoz közeledve váratlan 

fordulat következett be a zeneszerző munkásságában. Az énekhanggal sokáig hadilábon 

álló, s a zenekari technikát csak lassan meghódító Sári József elfogadta a 

Németországban lévő pforzheimi színház megrendelését egy opera megírására.   

A librettó – gyakorlott szövegkönyv-író, Elisabeth Gutjahr munkája – a vérzivataros 20. 

század krónikásának, a többször nyelvet és hazát cserélt Arthur Koestlernek életét 

dolgozza fel. A téma a librettista választása, de a magyar és a német kultúrában egyként 

gyökerező Sári bizonyára nem érezte idegennek, annál is kevésbé, mivel a korabeli 

magyar szellemi élet alakjai, Németh Andor, József Attila, Kassák, Radnóti, Ignotus is 

felbukkan Gutjahr színpadán. A mű 11 tablószerű jelenetbe sűríti Koestler életének 

valóban megtörtént vagy fikcióként is hiteles eseményeit.  
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Farkas Zoltán 

A vállalkozás legnagyobb meglepetése, hogy Sári saját korábbi terméséhez szervesen 

kapcsolódva, önmagához hű maradva, magas fokon teljesíti a színpad sajátos 

követelményeit. Az opera partitúrája Sári eddigi alkotói pályájának szerves folytatása, sőt 

logikus következménye. Néha kifejezetten az a benyomása (illúziója?) támad a 

komponista életművében jártas hallgatónak, hogy a régóta dédelgetett, vissza-visszatérő 

zenei gondolatok, gesztusok szinte új erőre kapnak, többletértelmet nyernek az opera 

beszédben kifejezett világában, vagy egyenesen itt találják meg igazi helyüket. Sári 

József operájának ősbemutatója 2000-ben, a németországi Pforzheimben volt 

 

Arthur Koestler (1905-1983) 
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Az opera „hőse", Arthur Koestler 1905-ben, Magyarországon született. Író, szépíró, 

filozófus, tudománytörténész, több nyelven (magyar, német, héber, francia, angol) 

publikáló újságíró, politikai gondolkodó és esszéista volt, aki a társadalmi kérdések iránt 

rendkívüli érzékenységet mutatott. 1940-ben jelent meg Sötétség délben című regénye, 

amely világhírűvé tette. 

2000. május 4-én zajlott le Sári József Sonnenfinsternis című operájának ősbemutatója, 

a pforzheimi színház kiváló előadásában. A bemutatóra látogató hazai „küldöttség” 

sokkal jobbat és sokkal többet kapott, mint amennyit várt. Akik látták-hallották az 

előadást, azoknak nem lehet kétségük afelől, hogy a 65. évét betöltött Sári József 

szolgálhat még meglepetésekkel.”.  

 

A 20. század végén új német operát mutattak be, de magyar zeneszerző alkotását. 

Budapesti bemutatójára már csak a 21. században került sor.   

Mesterházi Máté a Budapesti Operaházban 2009. november 28-án megtartott  

bemutató után írta:  

„Sári József művének sikerült az oly sajátosan Kelet-közép-Európából kiinduló, 

kanyargós, Arthur Koestler-i pályát a XX. század egyik alaptörténeteként felrajzolnia. 

 

Sári József operája – s abban mindenekelőtt a zenekari közjátékok vonulata – a nagy 

illúziók elvesztése, a nagy ideák csődje feletti fölháborodásról vall. A Sonnenfinsternis 

Németország számára, németül íródott, jelentős magyar opera. Türelmetlenül vártuk 

itthoni bemutatását."   (Új Zenei Újság, Magyar Rádió, 2000. május) 

 

Sári József 1997-től 2007-ig volt a Magyar Rádió kortárs zenei lektora.  

 Egy alkalommal arról is beszélt, hogy a kortárs zene fórumai egy rövid apály után ismét 

bővülnek. “Ez a fiatal zeneszerzőknek köszönhető. Úgy látom, hogy ez a nemzedék 

aktívabb, bátrabb, jobban él a lehetőségekkel. Sok tehetséges és okos ember van 

közöttük, nem szakbarbárok, hanem érdeklődve figyelik a világot.” 

 

 Farkas Zoltán zenetörténész írta meg Sári József élet- és pályatörténetét. 

„A kismonográfia elsősorban művein keresztül mutatja be a zeneszerzőt.  
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Elemzéseit a Sári Józseffel folytatott beszélgetések számos gondolatának beépítése 

egészíti ki. A tanulmány segíti az olvasót Sári József, a zeneszerző, a tanár s a 

mindenségről gondolkodó ember megismeréséhez.” 

 

 

 

Sári József műveinek rádiós felvételei  

1969    Hat zongoradarab  

1977 Állások (Stati)  

1978 Vonósnégyes  

1979 Imaginárius variációk (In memoriam Attila Sapsei)  

1980 Diszitések (Acciacature)  

1981    Mozaikok + Szimbólumok (harsonára és kamaraegyüttesre)  

1983    Frag-Mente (a zeneszerző német nyelvü szövege) 

 Trió – Három dragonyos kockajáték közben  

1984    Axioma + Pillanatképek  

1985    Elidegenített idézetek + Novellette 

 Rejtett kromatikus mozgások (Movimento cromatico dissimulato)  

1986    Nyolc darab két cimbalomra  

 Signa malmai (I mulini di signa) 
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Későbbi levelem a Zenei lektorátus ügyében. 

Sári József részére, 2011. Budakalász, László u.41. 

Kedves Sári úr! 

Örömmel értesítem, hogy a Magyar Rádió zenei lektorátusa a következő beadott műveit 

javasolja tartósított felvételre: 

1993.  Concertino zenekarra 

1994.  Chiribizzi – 7 könnyű zongoradarab (Ifjúsági rovatnak) 

        Isis panaszai – gitárzenekarra (Ifjúsági rovatnak) 

 Diachronie (2 cimbalomra) 

 Négy invenció (zongorára) 

1995.  Don Genaro átváltozásai (7 rézfúvósra) 

 Praeambulum (2 fuvolára és vonósnégyesre) 

Kérem szépen a Négy invenció kottáját másolásra elküldeni.  

A legutóbb beadott Zenit – kettős vonószenekarra című műve még nincs lektorálva. 

 

60. születésnapja alkalmából – utólag is – szívből gratulálok és további eredményes 

munkát kívánok! Üdvözlettel: Bieliczkyné Buzás Éva (1995. október 16.)  

Válasz: 1995. november 20.  

Kedves Éva, Hálás köszönet darabjaim lektorálásáról szóló értesítésért.  

Kérésére mellékelten küldöm a „Négy Invenció” kottáját.  

Köszönöm jókívánságait, amelyeket ezúton szeretnék viszonozni. 

Szívélyesen üdvözli: Sári József 
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A 2002. december 4-én megtartott lektori megbeszélés után kaptam tőle a dedikációt: 

„Bieliczkyné Buzás Évának sok szeretettel és tisztelettel. A Vele való Rádiós együttlétek 

mindig nagy örömet jelentenek. Sári József” 
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