
énekeltek. A lányaimnak is hasonló élménye volt. Ők minden egyebek 
mintsem ömlengősek lennének. Korábban ők is sokszor hallották az 
operát. Mégis folytak a könnyeik a záró szinpadkép idején. Miként volt 
ez lehetséges?  
Az operát kis teremben, félköralakú színen játszották.  A regős 
prológusa  teljes sötétben hangosbeszélőből hallattszott, rekedt és 
suttogó hangon (Heinz Hopf). Korábban soha sem figyeltem fel a 
prológusra. Bartók saját maga olvassa monoton hangon a magyar 
felvételen. Nem érintett meg. A nyelve régimódi. A szöveg mintegy 
népballada bevezetője. A sötétben, rekedt suttogással, értelme támadt. 
Valójában az egész opera kulcsaként jelenik meg. Megkísérlem sűritett 
formában tomácsolni: 

Haj regő rejtem 
Hová, hová, rejtsem... 

Hol volt, hol nem: 
kint-e vagy bent? 

Régi rege, haj mit jelent, 
Urak, asszonyságok? 

Ím szólal az ének. 
Ti néztek, én nézlek. 

Szemünk, 
pillás függönye fent: 

Hol a színpad: 
kint-e vagy bent, 

Urak, asszonyságok? 
Keserves és boldog 
nevezetes dolgok, 

az világ kint haddal tele, 
de nem abba halunk bele, 

urak, asszonyságok. 
Nézzük egymást, nézzük, 

regénket regéljük. 
Ki tudhatja honnan hozzuk? 

Hallgatjuk 
és csodálkozunk, 

urak, asszonyságok. 
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A 150 éve született Hubay Jenő emlékére 

 
A Norvég-Magyar Egyesü-
let idén ünnepli fennállásá-
nak 70. évfordulóját. Az 
oslói egyesület megalakulá-
sának kezdeti időszakában 
több neves, ismert norvég 
személyiség is szerepet vál-
lalt a vezetőségében. Ebbe 
Astrup, akinek Edle nevű 
lánya 1933-ban Budapesten 
kötött házasságot Hubay 
Jenő fiával, Andorral, lett az 
egyesület első elnöke 1937 
decemberében. Odd Nansen, 
a Nobel békedíjas, sarkkuta-
tó Fritjof Nansen fia, vezette 
a nagyon fontos szerepet 
játszó egyesületet 1957-73 
között, többek között Edle 
Astrup öccsével, Henning 
Astruppal. 
 A személyes és hivatalos 
kapcsolatok azóta is fennáll-

nak a Hubay leszármazottak és a Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) 
között. Hubay Jenő születésének 150. s a NUFO megalakulásának 70. 
évfordulójára tervezett nagyszabású emlékünnepségre  Oslóba látogat-
nak a portugáliai és belgiumi Hubay leszármazottak is. (1. kép Hubay 
Jenő 1858-1937) 
 
2008. április 1-én Hubay-Liszt kiállítás nyílt Budapesten a Régi Zene-
akadémia épületében, a Liszt Múzeumban. A régi (zeneakadémia) és a 
múzeum szó mögött nemcsak a múlt emléke rejtőzik. Az Andrássy út és 
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a Vörösmarty utca sarkán álló épületben ma is pezsgő zeneélet folyik. 
A nagy koncerttermet csak egy ajtó választja el a Múzeumtól, ahol az 
állandó kiállításon Liszt utolsó budapesti lakása tekinthető meg. Múlt és 
jelen harmonikus egységben.  
A  Múzeum középső termében az igazgató, Eckhardt Mária, minden 
évben időszaki tárlatot készít az éppen aktuális évfordulóknak megfele-
lően.  Így 2007-ben Edvard Grieg norvég zeneszerzőnek állított emléket 
halála 100 jubileuma alkalmából. Jelenleg pedig Hubay Jenő születésé-
nek 150. évfordulóját ünnepli kiállítás, amit Gombos László zenetörté-
nész, az MTA Zenetudományi Intézet munkatársa készített el nagy kö-
rültekintéssel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Liszt Múze-
um felkérésére. 
Néhány órára felejtsük el a mát, lapozzunk csak vissza 150 évet a félre-
tett és elfelejtett zenetörténelmi dokumentumok világába. Vezetőm, 
Gombos László szakértői alapossággal osztja meg velem és olvasóim-
mal  a jubiláló gazdag történetét és szellemi örökségét. 
Hubayt, aki 50 éven át tanított a budapesti Zeneakadémián, világszerte 
a magyar hegedűiskola megalapítójaként tisztelik. A kiváló pedagógus, 
hegedűművész és zeneszerző elévülhetetlen érdemeket szerzett a ma-
gyar zenekultúra szolgálatában. Fiatalon gyakran muzsikált együtt Liszt 
Ferenccel, aki 1878-ban Párizsba küldte, hogy Nyugat Európában ala-
pozza meg karrierjét. Sikereinek köszönhetően kinevezték a brüsszeli 
Conservatoire hegedűtanszakának élére, majd 1886 tavaszán ugyancsak 
Liszt hívta haza, hogy vegye át a hegedűoktatás irányítását a Zeneaka-
démián.  
Hubay édesapja Huber Károly, a Nemzeti Színház karmestere és a 
Nemzeti Konzervatórium hegedűtanára volt, aki Liszt legfontosabb 
budapesti támogatói közé tartozott. Kevesen tudják, hogy ő volt a Zene-
akadémia első hegedűtanára is: az intézményt 1875-ben alapították, a 
hegedűtanszak azonban csak 1884-ben indult. Mivel Huber a következő 
évben, 1885 végén elhunyt, Liszt személyesen látogatott el Brüsszelbe 
és kérte Hubayt, hogy térjen haza Budapestre. Sajnos, amikor 1886 
őszén Hubay megkezdte hazai tevékenységét, példaképe, Liszt Ferenc 
már nem volt az élők sorában, augusztusban Bayreuth-ban elhunyt. 
Hubay (1879-ben azért változtatta át nevét Huberről, hogy Nyugat Eu-
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(ez a kínzókamra), a másodikból fegyverek tűnnek elő töménytelen 
mennyiségben (fegyvertár), a harmadik mögött tömérdek kincs tárul föl, 
de a legszebb ékszerek vértől piroslanak (kincstár), a negyedikből illa-
tos kertet lát kibontakozni (a palota kertje), az ötödik mögött hatalmas 
ország tárul fel („lásd ez az én birodalmam”), a hatodikból  könnyek 
törnek elő (a könnyek tava). A Kékszakállú már az ötödiktől kezdve egy-
re erőteljesebben kérleli Juditot, ne nyitogassa tovább az ajtókat. De ő 
nem hallgat rá, mert már mindent tudni akar. Feltárul a hetedik ajtó is, 
előjönnek a régi asszonyok: ők gyűjtötték a kincseket, ők gondozták a 
kertet és az országot. Az egyiket reggel lelte, övé lett a reggel. A máso-
dikat délben, ő a nappalt kapta, a harmadikat alkonyatkor, övé most 
már minden este. A napszakok jelentésének újabb szimbolikus értelme 
van: a „reggel” az ifjú, a dél az „érett”, az este az „öregedő” Kéksza-
kállút jelöli. A negyedik asszony – Judit – az utolsó fellobbanást jelen-
tette, ám ez a próbálkozás sem teljesedett be. Az egykori asszonyok 
csendben maguk közé zárják Juditot. Most már ő is örökre az ajtó fog-
lya marad, míg a Kékszakállúra a végleges magány vár. A Kékszakállú 
zenei megfogalmazása: sötét tónusok, szilárd hangnemi bázisok, ötfokú-
ság, sok kvart-ugrás -  a kvart a magyar népdalok fontos hangköze -, 
veretes stílus. Judit zenei megfogalmazása: érzékeny harmóniák, bi-
zonytalan tonalitás = hangnemiség, szeszélyes melódiák, rengetek kro-
matika = félhanglépések sora. A fordító összefoglalója). 

Sokszor láttam Kékszakállt Budapesten az operában. Egy gramofon-
lemezem is van az eredeti szereposztással, amikor első alkalommal hal-
lottam Székely Mihályt, a tüneményes basszust a főszerepben énekelni. 
Van egy Fischer-Dieskau hanglemezfelvételem is, de nehezen értem a 
német nyelvű szöveget. Kiváló énekesekkel készített, angol nyelvű fel-
vétellel is rendelkezem, de ennek  hallgatása ugyancsak nyelvi gondok-
kal ját. És a lányaim most azt kívánják, hogy jelmezes énekesekkel hall-
gassam meg a hangverseny-bemutatót svédül. Meg kell kísérelnem jó 
apaként viselkedni. Eltitkolom a kedvetlenségemet és velük megyek. 
Egyáltalán nem úgy történt, ahogy hittem. Ellenkezőleg, az opera 
minden korábbi élményemmel ellentétben, most első alkalommal valódi 
közelségbe kerültem a Kékszakállal. A nyelv nem volt akadály. Olyan 
intenziven éltem át cselekményt, hogy alig vettem észre, hogy svédül 
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Varje skymning tillhör henne.” 
J: ”Aldrig kan jag bli så vacker.” 
Men medan Judit är helt besatt av att jämföra sig med de andra 
kvinnorna, och känner sig förkrossad av deras skönhet går Kékszakállu 
obönhörligt vidare: 
B: ”Fjärde hustrun kom om natten,  
stjärnklar var den mörka himlen.” 
Nu vaknar Judit till sina sinnen.  
J: Käre Blåskägg, sluta, sluta! 
Sluta, sluta, jag är här nu!” 
Det är för sent, Han kan inte längre hejdas: 
B: ”Dina bleka kinder lyste,  
dina mörka lockar glänste.  
Alla nätter blir nu dina.  
Svarta stjärnemanteln bär du,  
J: ”Jag vill inte ha den, Blåskägg!” 
B:”……omkring halsen bär du smycken, 
J: Sluta, låt mig slippa, Blåskägg. 
B:…..Du bär den ädlaste kronan. 
J: Sluta, låt mig slippa, Blåskägg. 
B:….Du var vackrast av dem alla!” 
Judit tystnar.  Hon har definitivt förflyttats till det förflutna. I den 
ungerska originaltexten säger han: ”Du var den vackraste kvinnan!” 
Hon vänder sig och följer efter de tre kvinnorna som redan är på väg 
tillbaka genom den sjunde porten. Den  stänger sig bakom dem. De 
andra portarna stänger sig samtidigt.  
Nu är det helt mörkt igen. 
  Kékszakállus slutreplik:  
”Och nu skall det bli natt för evigt. Natt. Natt”. 
(A Kékszakállú új asszonyt hoz a házhoz, Juditot, s mielőtt végleg ma-
gához láncolná, megmutatja neki a palotáját. A sötét, rideg, nedves falú 
épület csarnokában hét – lezárt – ajtó található. Minden Judité lehet – 
mondja a Kékszakállú –, de kéri, ne kutassa a múltját. Judit azonban, 
miután mindent és mindenkit elhagyott a férfiért, teljesen meg akarja 
ismerni. Sorra nyitja az ajtókat: az első mögött véres folyam tárul föl 
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rópában magyar csengésű névvel szerepelhessen) nagy áldozatot hozott 
hazájának, amikor lemondott fényes külföldi állásáról. A magyar zenei 
életben még kezdetleges állapotokat talált, és óriási erőfeszítéssel dol-
gozott a zenekultúra fellendítésén. Tanított, hegedült, komponált, vezé-
nyelt, fontos szervező tevékenységet folytatott, 1919-től 1934-ig a Ze-
neakadémia igazgatója is volt. 
A kiállítás kiemelt szerepet szán Liszt és Hubay, valamint Hubay és a 
Zeneakadémia kapcsolatának. Hubay sokat tett a hazai Liszt-kultusz 
érdekében. Neki köszönhető, hogy 1925-ben a Zeneakadémia felvette 
alapítójának, Liszt Ferencnek a nevét, és az ő kezdeményezésére nyílt 
meg az intézmény Liszt-szobája, amely a mai Liszt Múzeum alapját 
képezi. Hubay saját gyűjteményéből 55 dokumentumot helyezett itt 
letétbe, és igazgatóként sokat tett a további Liszt-relikviák megszerzé-
séért.  

Az 1. tárló Huber Károly életét mutatja be. Itt látjuk Richard Wagner 
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Huber Károlyhoz írt levelét (1866. dec. 14. Luzern), amelyben a Lo-
hengrin budapesti betanítását és dirigálását köszönte meg. Huber Ká-
roly Liszt Ferencnek dedikált 1879-es Hegedűiskola kiadványa is itt 
található. (2. kép Hubay relikviák- Liszt Ferenc Múzeum) 
A 2. tárlóban fotók és kéziratok mesélnek Hubay és Munkácsy Mihály 
kapcsolatáról. A két művész 1878-ban Párizsban kötött barátságot. Hu-
bay szenvedélyes műgyűjtő volt, és az évtizedek alatt több mint tucat-
nyi Munkácsy-képet vásárolt.  
A következő tárolóban  Hubay Andor festőművész, Hubay idősebb fiá-
nak (szemtanúk elbeszélése alapján 1936-ban készített) rajza, ami Liszt 
és Hubayt illusztrálja: Beethoven Kreutzer-szonátáját játssza a két mű-
vész egy budapesti szalonban. 
A továbbiakban a párizsi évek tanúbizonyságait láthatjuk. 1878 tava-
szán Hubay Liszt javaslatára utazott Párizsba, ahol hamarosan a művé-
szeti szalonok kedvelt vendége lett, és barátjával, a Liszt-tanítvány, 
Aggházy Károllyal nagy sikerrel koncertezett Franciaországban, Angli-
ában és Belgiumban. Közös szerepléseikről fotók és koncertműsorok 
láthatók. 
 
Hubay 1878 nyarán Párizsban ismerkedett meg a világhírű hegedűssel, 
Henri Vieuxtemps-nal is (1820–81), aki a magyar ifjúban találta meg 
művészi örökösét, és 3 évvel később őt javasolta utódának a brüsszeli 
konzervatórium hegedűtanszakának élére. Vieuxtemps életének utolsó 
másfél esztendejét Algírban töltötte, és meghívta magához Hubayt, 
hogy az ő játékában hallgathassa meg műveit. A tárlóban egy Algírban 
készült fotón Hubay, Aggházy és a beteg Vieuxtemps látható. 
1882 januárjában Hubayt az időközben elhunyt Vieuxtemps javaslatára 
kinevezték a brüsszeli konzervatórium hegedűtanszakának élére, abba a 
pozícióba, amelyet korábban Beriot, Wieniawski és Vieuxtemps töltöt-
tek be. II. Leopold belga király Hubayt a Lipótrend lovagjává nevezte 
ki.  
 
A továbbiakban a hazatért Hubay relikviáit láthatjuk : 
Kinevezése a budapesti Zeneakadémia tanárává, 1886. június 19., Tre-
fort Ágoston kultuszminiszter és Erkel Ferenc igazgató aláírásával. 
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Han vägrar, om och om igen. Plötsligt exploderar hennes vrede. 
J:”Öppna den yttersta porten! Blåskägg!  
Jag vet vad du gömmer bakom sista porten!  
Jag har hört alla rykten.  
Blåskägg, jag vet vad Du gömmer, 
vem som gråtit alla tårar. 
Alla dina fruar har Du mördat här i borgen… 
Nu vill jag att du öppnar, öppnar den yttersta porten!” 
Kékszakállu ger upp. ”Ta den. Ta den sjunde nyckeln.”  
Hon öppnar. Tre vackra, magnifikt klädda kvinnor kommer ut, med 
majestätisk hållning. 
J: ”De lever, alla lever!” 
B: ” Alltid har de levt i borgen.  
Mina skatter har de samlat,  
mina blommor har de vattnat.  
Hela riket har de skapat,  
äger allt som finns här, allting.”  
J: ”Åh så vackra, åh så rika,  
fattig står jag här och tigger.” 
B: ”Hon som blev min första hustru kom i röda gryningsljuset.  
Varje gryning tillhör henne.  
Rosenröd är hennes mantel,  
ljus av silver hennes krona.  
Varje gryning tillhör henne.” 
J: ”Aldrig kan jag bli så vacker!” 
B: ”Andra hustrun kom på dagen,  
middagstimmen brände som eld.  
Alla dagar tillhör henne,  
gyllengul är hennes mantel,  
smidd i guld är hennes krona”. 
J: ”Aldrig kan jag bli så vacker!” 
B: ”Sent en skymning kom den tredje,  
ljuset lyste svagt på himlen.  
Varje skymning tillhör henne,  
sorgens tunga mantel bär hon.  
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får alla diamanter, guldet och pärlorna men upptäcker med förfäran att 
den vackraste kronan är blodig. ”Öppna nu den fjärde porten”,  ropar 
Blåskägg som tycks ha förlorat kontrollen. ”Släpp in solen, öppna, 
öppna”! 
Judit är stormförtjust. Hon har hittat borgens gömda trädgård. 
”Männskohöga liljor, blossande röda, vita rosor, svala som snö!” Men 
hon hittar blodstänk under bladen, jorden blöder…. 
J: ”Vem har vattnat dina blommor?”  
B:” Älska mig nu, sluta fråga.  
Ser du inte, ljuset kommer.  
Öppna nu den femte porten!” 
Orkesterljudet lyfter i ett stort crescendo genom en hel oktav. Det 
kulminerar i  Judits förvånade, förtjusta rop. Den femte dörren leder till 
en balkong med vid utsikt över höga berg och mörka dalar, långa 
silverglänsande floder och stora skogar. 
”Här ser du mitt rike Judit!  
Här bor gryning, här bor skymning,  
här bor stjärnor, sol och måne.  
Allting tillhör dig nu, Judit.” 
”Stort och vackert är ditt rike”, säger hon lite ängsligt. Hon verkar 
ganska skrämd nu. Även molnets skugga verkar blodfärgad i hennes 
ögon. 
Med list, kramar och kyssar lyckas hon få även den sjätte nyckeln. 
”Den sjunde skall jag aldrig lämna,” tillägger han med stort eftertryck.  
B: ”Vad ser du?” 
J: ”Tyst och stilla vatten ser jag.  
Tyst och stilla, livlöst vatten.  
Säg mig vad det är för vatten?” 
B: ”Tårar Judit, tårar, tårar.” 
J: ”Inget rör sig, allt står stilla.” 
B: ”Tårar Judit, tårar, tårar.” 
Nu börjar en passionerad kamp om den sjunde nyckeln. Kyssar och 
kramar växlar med en allt intensivare ordduell. 
Varför vill du ha den sjunde nyckeln? – Därför att jag älskar dig. – 
Älska mig då, ställ inga frågor.  
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1886-ban a világhírű csellistával, David Popperrel kvartettet alapított, 
amely negyedszázadon át meghatározó volt a hazai zenei életben. Kon-
certjeikre többször meghívták Bécsből Johannes Brahmsot is, aki maga 
játszotta művei zongoraszólamát.  
Hubay 1894-ben feleségül vette Cebrian Róza  grófnőt, és ezzel az 
arisztokrácia is befogadta  őt. A tárlóban látható a fiatal pár esküvői 
képe, valamint számos felvétel lakásukról, családjukról.  
A kiállítás földszinti része a legismertebb Hubay-növendékek (Geyer 
Stefi, Szigeti József, Vecsey Ferenc, Telmányi Emil, Arányi Jelly, Szé-
kely Zoltán, Gertler Endre és Zathureczky Ede) mesterükhöz fűződő 
kapcsolatát mutatja be számos kép, levél, koncertműsor, újságcikk és 
zeneműkotta segítségével. Ezek a világhírűvé vált tanítványok majd-
nem kivétel nélkül mind a Hubay ház fehér zenetermébe jártak képzés-
re. Ugyanitt tartottak rendszereses időközönként koncerteket, amelye-
ken világhírű művészek léptek fel: Arturo Toscanini, Bruno Walter, Jan 
Kiepura, Pietro Mascagni, Vincent d’Indy, Fanny Elsta, Richard 
Strauss, Felix Weingartner, Wilhelm Furtwängler, Yehudi Menuhin, 
Ruggiero Ricci és sokan mások: diplomaták, arisztokraták, művészek, 
baarátok. A házi hangversenyek 1925-től az egész világ előtt nyitva 
álltak, ugyanis a rádió is gyakran közvetítette a koncerteket. 
Ismételten hálás köszönetet mondok múzeumi vezetőmnek, Gombos 
László zenetörténésznek a fárasztó, de percig sem untató vándorlásban. 
          

 Nagy Lucia Mária 
 
 
 
(Bővebb információ a NUFO INFO 2008. szeptemberi számában olvas-
ható)  
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