
A LEGENDÁS 

Salzburgban szinte minden Wolfgang Amadeus Mozartot idézi. Mindenekelôtt mégis a Mozarteum, 
a messze földön ismert „zenei kombinát”, de ezt a nevet hordozza egy alapítvány és egy salzburgi 
zenekar is. A szó elôször 1841-ben bukkant fel, a „Dom-Musik-Verein und Mozarteum” alapítása-
kor, ötven évvel a zeneszerzô halála után, amikor lényegében elsô ízben emlékeztek meg nagy ün-
nepélyességgel a város leghíresebb szülöttérôl. 

✒ Lindner András/Salzburg
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A Mozarteum-egyesület életre hívásának több célja volt: 
köztük egy zeneiskola alapítása, a Dómban és más temp-
lomokban megszólaló egyházi zene egy kézben való össze-
fogása,  de éppúgy hangversenyek megrendezése is. 
Szerzôdtettek is azonnal negyven muzsikust, akiket Alois 
Taux karmester irányított. Ennek a dirigensnek kö szön-
hetô, hogy lendületet kapott a mozarti hagyományok ápo-
lása, s ô szervezte meg 1842-ben az elsô (háromnapos) 
nagy zenei ünnepet is – Ludwig von Schwanthaler szob-
rász a Mozart-téren felállított Mozart-emlékmûvének le-
leplezése alkalmából. A nagy zeneszerzô mindkét fi a jelen 
volt az eseményen: Franz Xaver, a fi atalabb gyermek még el 
is vezényelte édesapja motívumaira komponált kantátáját. 
Carl Thomas, az idôsebb Mozart-fi ú pedig 1844-ben arról 
rendelkezett, hogy apjának az ô hagyatékában maradt kéz-
iratait, saját kezüleg írott zenei töredékeit, továbbá családi 
levelezéseket, számos portré-festményt, valamint azt a 
Claviert, amelyen Mozart élete alkonyán legendás mûveit 
komponálta, végül pedig a zeneszerzô teljes könyvtárát a 
Mozarteumnak adományozza. A család tulajdonában lévô 
kézírásos kották és egyéb írások képezik a Mozarteumhoz 
tartozó Bibliotheca Mozartiana könyvtár alapállományát.

Az alapítvány születése

1870-ben aztán az ominózus egyesület átalakult a mind-
máig hivatalos Nemzetközi Mozart Alapítvánnyá, amely 
1875-tôl Mozart mûveinek elsô kritikai összkiadásában 
mûködött közre, és 1880-ban a Getreidegasse-i szülôházban 
az  elsô kis múzeumot berendezte. A Dommusikverein ab-
ban az évben kilépett az említett alapítványból, a zeneis-

kolát (konzervatóriumot) pedig áthelyezték a régi salzbur-
gi egyetemre, majd 1909-ben kiírtak egy építész-pályázatot 
saját, önálló épület felállítására, és ezt Richard Berndl 
nyerte meg. Az ô tervei alapján épült meg tehát 1910 és 
1914 között a müncheni Jugendstíl jegyeit viselô Mo-
zarteum, a máig csak „Mozart-Haus”-ként ismert ház a salz-
burgi Schwarzstrassén. Mozart szülôházának históriája pe-
dig 1917-ben vett újabb fordulatot, amikor az épület Lilli 
Lehmann énekesnô tulajdonába került. 1925-ben egy na-
gyobb és újjáalakított múzeum nyithatta meg ott a kapuit, 
és ez lényegében azóta is folyamatosan bôvül és egész év-
ben nyitva áll a világ minden tájáról érkezô Mozart-hívek 
elôtt.
A konzervatórium közben 1922-ben a város, illetve a tar-
tomány birtokába került, és 1998 óta mûködik egyetemi 
rangban. A régi épület az Alapítványé lett, az oktatás cél-
jára 40 millió euróból pedig felépítettek a Mirabellplatzon 
egy vadonatújat, amelyet 2006 szeptemberében, a kompo-
nista születésének 250. évfordulóján, a nagy Mozart-évben 
adtak át rendeltetésének. Közben azért a régi Mozarteum 
földszintjét is meghagyták a tanításnak. „Üzemel” a régi 
épületben a két patinás koncertterem is: a 800 férôhelyes 
Nagyterem, valamint a Bécsi terem, ahol 200 hallgató szá-
mára kamarakoncerteket rendeznek. Az új épületkomp-
lexumban is nyitottak azonban egy modern kamara-
zenetermet 320 fô részére – Solitär néven –, amelynek 
üvegfrontja gyönyörû kilátást biztosít a Mirabellgarten és 
a Mönchsberg felé. Összesen 110 tanterem, illetve közös 
helyiség található a házban, továbbá az említetteken túl 
még egy nagy, illetve kis stúdió is. Elôbbiben 420 hallgató-
nak operaelôadásokat és zenekari esteket rendeznek, ezt 
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A Mozarteum az operakultúra fejlesztését, utánpótlásának nevelését is fontos feladatának tartja
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Gramofon: Huszonkét éve tanít 
zongorát és kamarazenét a Mo-
zarteumban Rohmann Imre 
zon gora mûvész-dirigens. Vajon 
e hosszú idô alatt hogyan válto-
zott a tanmenet a salzburgi egyetemen?
Rohmann Imre: Döntôen nem változott, csupán néhány 
adalékkal gazdagodott. Az úgynevezett master-vizsgához 
például – túl a hangszeres vizsgán – ma már egy olyan 
munkát is el kell készíteniük a hallgatóknak, amelynek 
tartalmaznia kell egy CD-prezentációt vagy egy internetes 
megjelenést is, a jó értelemben vett önmenedzselés jegyé-
ben. A lényeg tehát maradt: zenetanárokat, illetve 
koncertezô mûvészeket képzünk.

G.: Felesége, az ugyancsak zongoramûvész Kurucz Tünde is 
tagja a salzburgi elit tanári karnak. Milyenek a tapasztalata-
ik az általános színvonalról?
R. I.: Úgy látjuk, hogy az ázsiai növendékek számának 
jelentôs emelkedése következtében technikailag feltétle-
nül javult. A zenei tagozatra pillanatnyilag errôl a 
kontinensrôl jönnek a legtöbben; köztük is elsô helyen 
Dél-Koreából, ôket a Kínából és Japánból érkezôk száma 
követi, s csak utánuk sorolandók az Európai Unió országai. 
Ugyanakkor, ami a zenei egyéniségeket illeti, sajnálatos el-
szürkülést tapasztalunk, illetve az egyéniségek „kommer-
cia lizálódását” vettük észre. Ez természetesen összefügg 
a repertoár rossz irányú bôvítésével is. A diplomakoncer-
teken ugyanis még mindig mintegy kilencven százalékban 
szerepelnek klasszikus kompozíciók a programban, és csak 
tíz százalékot tesznek ki 20. századi és kortárs mûvek.

G.: És hogyan látja a Mozarteum rangját összehasonlítva 
más jelentôs zenei egyetemekkel? Vajon mi vonzza ide a nö-
vendékeket a világ minden tájáról?
R. I.: Világszerte kedvelt és megbecsült intézményrôl van 
szó. Néhány éve ráadásul új épülettel is bôvült ez 
a komple xum, amelyben van négy koncertterem, egy 

pompás könyv tár és média-
termek, miközben a régi Mo-
zarteum klasszicista épülete to-
vábbra is funkcionál a maga két 
patinás hangversenytermével 
és számtalan tantermével. Kü-
lönösen nagyvonalúnak kell 
mondanom az egyetem hang-
szerállományát, hiszen – ma-
radjunk az én szakomnál – min-
den zongoratanár tan termében 
egy Steinway és egy Bösendorfer 
áll rendelkezésre. Ez már önma-
gában is vonzóvá teszi a salzbur-
gi iskolát, de szerintem koránt-
sem elhanyagolható szempont 
Mozart géniuszának vonzereje 
is, amikor egy diák úgy dönt, 
hogy ebben a miliôben képzi to-
vább magát.

G.: Jó, hogy ezt említette. Vajon Mozart életmûve áll az okta-
tás középpontjában?
R. I.: Bár természetesen különös becsben tartják a szemé-
lyét, a tananyagban korántsem állították Mozartot a kö-
zéppontba, és úgynevezett salzburgi Mozart stílusról sem 
beszélnék. A város azonban, amely oly méltatlanul bánt 
zseniális polgárával, hiszen a püspök például szó szerint ki-
rúgta a zenekarából, már régen rájött arra, mi módon lehet 
a nagy mester nevébôl hatalmas üzletet csinálni. 

G.: Hány diákja volt eddig, és vajon lett-e közülük neves kon-
certezô mûvész?
R. I.: Soha nem számoltam, hány növendéket tanítottam 
az évtizedek során, de ez nem is számszerûen fontos. Je-
lenleg évente nyolc zongorista  növendéket veszek fel 
az osztályomba, a kamarakurzus hallgatóinak száma pe-
dig változó, évente négy-öt diákról van szó. Hosszú lenne 
a lista azokról, akik „karriert” csináltak, vagy ver seny-
gyôztesekbôl kiváló tanárok lettek. Ezért egy nevet sem 
emelnék ki.

G.: És mit tart pedagógiája mottójának? Mit tanult ön a pro-
fesszoraitól? 
R. I.: Mindkettônk felbecsülhetetlen szerencséje, hogy 
a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián olyan mesterektôl 
tanulhattunk, mint Rados Ferenc, Zempléni Kornél, Dob-
szay László, Kurtág György, Kroó György és Simon Albert, 
hogy csak a legfontosabb tanárokat említsem, akik közül 
többen Weiner-növendékek is voltak. A kamarazenében 
viszont Mihály Andrástól merítettem a legtöbbet. Mind-
azonáltal nem beszélnék mottóról. Csupán arról, hogy azt 
adom tovább, amit a mestereimtôl tanultam: elsô a ze ne-
szerzô, s csak utána jön az interpretátor.

Tanári 
impressziók – 

Válaszol: 
Rohmann Imre
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a termet ugyanis a legkorszerûbb színpad- és világítástech-
nikával is felszerelték, míg a kisebbikben szakmai elô-
adásokat tartanak.  

Magyarok a Mozarteumban

A világ számos tájáról érkezô hallgatók mellett rendszere-
sen tanulnak a salzburgi Mozarteumban magyar növendé-
kek, de sokan megfordulnak a Nemzetközi Nyári Akadé-
mián is. Tapasztalataikról két hegedû szakon végzett fi atal, 
Csonka Balázs és Laluska Zoltán számolt be a Gramo-
fonnak. Csonka a pesti Bartók-konziban tanult, és onnan 
került Salzburgba. Elvégezte a mûvészképzôt, majd a tanár-
képzôn folytatta (2008 és 2011 között), ahol a bachelor-
képzést végezte, „azért csak ezt, mert már volt egy master-
diplomám. Mindkét szakirányra jellemzô: négy év bachelor 
és két év masterképzés, ami összesen hat esztendô, a pesti 
öttel szemben. Ráadásul az is különbség, hogy Salzburgban 
nincs kikötés, hogy mit mikor kell elvégezni – persze csak, 
ha az adott tárgyak tananyaga nem egymásra épül. Nálam 
még nem voltak hangszeres vizsgák, vagyis nem volt kap-
kodás, hogy elkészüljünk a szemesztert záró vizsgára – úgy 
tudom, azóta már van vizsga a második és harmadik sze-
meszter között. Vannak viszont „elôjátszások”, ahol mód 
van a szemeszteres zenekari koncerteken megszólaló szóló-
darabok elôadására.” Laluska Zoltán szintén a konzi el-
végzése után kezdte meg salzburgi tanulmányait, amit 
egyébként mindkettôjük esetében szüleik jelentôs anyagi 
támogatása tett lehetôvé. Ô is elvégezte a mûvésztagozatot, 

de öt helyett nyolc év alatt, „mert sokat turnéztam zene-
karokkal. Végül magiszter diplomát szereztem, és most 
a pedagógiai szak bachelor részét végzem, amely után a kis-
diplomával már taníthatok.” 
Mindkét magyar fi atal magasra értékelte a Mozarteumban 
folyó oktatás színvonalát. „A tanárok kedvesek, én pél dául 
Paul Roczek professzornak köszönhetem, hogy megkap-
tam a nagy ösztöndíjat” – újságolja Laluska, aki min de -
nekelôtt a nyugodt felkészülési körülményeket dicséri, és 
kiemeli, hogy a magyarországi oktatással szemben a Mo-
zarteumban nem sürgetik a nehezebb darabok korai meg-
tanulását, „itt nem az a legfontosabb, hogy ki játszotta ko-
rábban a Brahms-hegedûversenyt.” Ugyanakkor amellett, 
hogy nagy szerepet kap a tanításban Mozart darabjainak 
stílusos megformálása, nagyon fontos a kortárs zene meg-
felelô elsajátítása is. Kiemelkedô mûvészek sora tanít 
a Mozarteumban; Csonka többek között Igor Ozim és 
Thomas Riebl hegedûsöket emeli ki, de megemlíti a Hagen 
kvartettet, Hans Gansch trombitamûvészt és Rohmann 
Imre zongoramûvészt (ld. keretes interjúnkat) is. Az egye-
tem professzorai között mazsolázva persze rálelni más 
sztárokra is: érdemes kiemelni Adriana Hölszky kompo-
nista-pianistát, Angelika Kirchschlager mezzoszopránt, 
Nikolaus Harnoncourt dirigenst, Heinrich Schiff csellis-
tát és Barbara Bonney szopránt is. Laluska tervei között 
a tanítás és a koncertezés együtt szerepel, hasonlóan a Bé-
csi Kamarazenekarban 2008 óta játszó Csonka Balázshoz, 
aki a jövôjét a tanítás mellett mindenképpen kamarazene-
karban képzeli el.   
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Határozott jövôkép

Ami a jövôképet illeti, a salzburgi egyetem közreadta 2015-
ig szóló fejlesztési elképzeléseit, és ebben öt fô profi lt állí-
tottak a fókuszba. Nyomatékot adtak ugyanakkor annak 
is, hogy miközben a zene oktatását tekintik elsôdlegesnek, 
a színház, a rendezés, a színpadkép- és jelmeztervezés, és 
a szépmûvészetek is helyet kapnak az itteni tanításban, va-
gyis a nimbuszával a világ számos tájáról a diákokat Salz-
burgba vonzó Mozarteum egy komplex mûvészeti egyetem 
funkcióját is teljesíti. Az öt vezérgondolat a következô: 
utánpótlásnevelés, nemzetköziség, kortárs mûvészet, szín-
pad mûvészet, kamarazene- és összjáték.
Elsô helyen emeli ki a fejlesztési terv a mûvészutánpótlás 
fontosságát, és önkritikusan megállapítja, hogy nagy hi-
ány mutatkozik osztrák jelentkezôkbôl. Éppen ezért 
az egyetem elôtti országos képzés erôsítését szorgalmazza, 
és megjegyzi, hogy a Mozarteumnak egyik fontos feladata 

a tehetséges növendékek felkarolása, nemzetközi versenye-
ken való indítása. Ezek a hallgatók mûvészi karriert és/
vagy tanári pályát tûznek ki célul maguk elé, lényeges 
a különbség tehát egy tudományegyetemet végzett diák és 
egy zenészi pályát indító fi atal életútja között. Mert míg 
elôbbiek esetén a kiemelkedô képességûek legtöbbje az 
egyetemen marad, és ott folytatja kutatói, akadémiai pá-
lyáját, amelynek csúcsa a professzori cím, egy sikeres mû-
vészi karrier már nem feltétlenül kötôdik ahhoz a helyhez, 
ahol a fi atal az ehhez szükséges indító lökést megkapta.
A „nemzetköziség” mottója a világ számos táján mûködô 
zenei fôiskolákkal és mûvészeti egyetemekkel kialakított 
állandó partneri viszonyon túl leginkább a Salzburgban 
tanuló diákság sokszínûségét jelenti, amely szemeszteren-
ként átlagosan hatvan különbözô nemzet fi ataljait érinti 
– a növendékek mintegy fele ugyanis külföldrôl érkezik 
a Mozart-városba. Legtöbben a koncert (hangszeres, ének, 
karmester, zeneszerzôi) szakokra érkeznek (sokan az Eras-

Menedzser-igazgató 
az alapítvány élén

2012 márciusa óta mûvészeti 
fônökként és pénzügyi vezetôként 
Matthias Schulz vezeti a salzburgi 
Nemzetközi Mozarteum Alapít-
ványt. A 34 esztendôs szakember 
a Mozarteumban zongora-, Mün-
chenben pedig közgazdaság-tudo-
mányi szakon szerzett diplomát, és 
az utóbbi években a tekintélyes 
Salzburgi Ünnepi Játékok hangver-
seny-, illetve médiareferenseként 
dolgozott. 

Gramofon: Új pozíciójában mit tekint a legfontosabb felada-
tának?
Matthias Schulz: Mindenekelôtt igyekeznem kell össze-
fogni a három lábon (koncert, tudomány, múzeumok) álló 
alapítvány különbözô területeit. De legalább ennyire fon-
tosnak érzem, hogy Mozart zenéjét összekapcsoljam a kor-
társ zenével, továbbá, hogy segítsem az alapítvány nemzet-
közi kapcsolatainak bôvítését, illetve bizonyos gyermek-
projektek életre hívását. Már meg is alakult a minap egy 
Mozart-gyermekzenekar, a 2013-as Mozart Héten debütál-
nak. Ezzel sikerült a 7-12 év közötti korosztály számára 
lehetôséget teremteni ahhoz, hogy a zenekari játékban sze-
rezhessenek tapasztalatokat.

G.: Marc Minkowski karmester és ön együtt dolgozzák ki 
a Mozartwoche rendezvénysorozat, illetve a Dialoge (Párbe-
szédek) címû fesztivál programját, továbbá a Mozarteum 
hangversenyévadjának teljes mûsortervét. Melyek lesznek 

a csúcspontok, és változik-e az ön szín-
re lépésével a mûvészi koncepció?
M. Sch.: Mozart alig 15 évesen ka-
pott megbízást a Lucio Silla zenedrá-
ma megkomponálására, amit Marc 
Minkowski a jövô évi Mozartwochén 
dirigál. Az új rendezés Mozart korá-
nak köntösében állítja színpadra 
az operát. Igazi szenzáció lesz, de a 
magam részérôl éppúgy örülök az újra 
beinduló múzeumi koncerteknek is; 
Johannes Maria Staud rezidens kom-
ponista több új darabjának és a Bécsi 
Filharmónikusok hangversenyeinek 
is a Mozartwochén. A koncertévad 
programjában különös hangsúlyt kí-
vánok adni a legmagasabb színvona-

lú kamarazenei mûsoroknak, amelyeknek a Mozarteum 
Alapítvány nagyterme ad helyet. Ez talán egész Európában 
a legszebb és legideálisabb koncertterem a kamaramuzsika 
számára. Ezzel összefüggésben harcolnom kell a közönsé-
gért, szeretném ugyanis megmutatni, hogy a kamarazene 
jóval több annál, mint csupán elaggott mûvészetbarátok 
vasárnapi drogja. A Párbeszédek fesztivál ugyanakkor 
visszafordul a háromszög-kapcsolatba, amelyet egy kortárs, 
egy 20. századi komponista, valamint Mozart alkot. De kí-
sérletezni kívánok különbözô koncertformákkal is. 

G.: Hogyan mûködik az önök alapítványa a hétköznapok-
ban?
M. Sch.: Nonprofi t szervezet vagyunk, mind a 100 mun-
katársunk a legfôbb feladatnak szenteli munkáját, vagyis 
a mozarti örökség megôrzésének, továbbá annak, hogy 
kezdeményezéseivel hídat verjen a jövô felé az említett 
hár mas egység keretein belül. Az alapítvány különleges 
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mus program keretében), és itt teszik fel a koronát koráb-
ban megkezdett tanulmányaikra. A ház „specialitása” 
a már említett, 1916-ban Lilli Lehmann alapította Nem-
zetközi Nyári Akadémia, amelynek a kezdetektôl hihetet-
len a vonzereje. Nyaranta közel ezer fi atal jön (a legtöbben 
ázsiai országokból) erre a tekintélyes salzburgi zenefórum-
ra, ahol hatvan különbözô mesterkurzuson világhírû 
mûvészek irányításával képezhetik tovább magukat. 
A négyévente rendezett Mozart-verseny (zongora, hegedû, 
ének, vonósnégyes) ritmusa is felgyorsul: a jövôben min-
den második évben megtartják.
Korántsem véletlen, hogy a jövôt felvázoló nagyszabású 
tervekben a kortárs zene külön fejezetet kapott. A zenei 
piac aránytalanságán kívánnak ugyanis ezzel változtatni 
– az új zene tolmácsolásához szükséges fontos képességek 
elsajátításának hangsúlyozásával, workshopok, szimpóziu-
mok gyakoribb megrendezésével. De a tanítás fókuszába 
helyezték Mozart operatermését is, egy önálló Mozart 

Operaintézet, valamint Operastúdió megalapításával. 
A kamarazene hangsúlyozása sem kevésbé lényeges felis-
merés, hiszen a a jelenlegi zenei piac már nemcsak a „szó-
listát” propagálja, hanem a kiváló kamaramuzsikust is – 
a hangszeres mûvészek közül egyre többen fordulnak a ka-
marazene felé. A zenekarok és más ensemble-formációk 
manapság nagy számban keresik a kiváló összjátékra képes 
muzsikusokat, és a Mozarteum képzési terveiben erre is 
különös fi gyelem irányul. Ez persze érthetô, hiszen két ne-
ves zenekar is kötôdik a Mozarteumhoz. Az egyik az 1952-
ben akkori növendékekbôl, Bernhard Paumgartner veze-
tésével megalakult, majd késôbb 1978 és 1997 között Végh 
Sándor irányításával világhíressé tett Camerata Salzburg 
kamarazenekar. A másik pedig a gyökereit 1841-ig vissza-
vezetô, és eleinte ugyancsak a zeneiskola növendékeit 
tömörítô, 1939 óta önálló Mozarteum zenekar, amelyet 
1958-tôl Salzburg városa és a tartomány fi nanszíroz, és 
2004 óta Ivor Bolton brit dirigens fog össze.

helyzetben van, hiszen mindhárom területen (múzeum, 
tudományos munka, hangversenyrendezés) egyre több a 
teendô. A tudományos vonalhoz tartozik a Bibliotheca 
Mozartiana is  – ez a világ legnagyobb szakkönyvtára, 
több mint 35 ezer címmel. Ha csupán a Mozart-lakóház  
kézirat-gyûjteményére gondolok, az alapítványnak ab-
ban a helyzetben kellene lennie, hogy ha egy eredeti 
Mozart-kézírás bárhol is bukkan fel, nyomban meg tudja 
vásárolni. Az ilyesmi természetesen hihetetlenül drága. 
De pénzre van szükség a koncert területen, továbbá a 
nemzetközi projektek elôbbre lendítéséhez is. A Mozart-
múzeumokból származó bevételek fontos bázist jelente-
nek ugyan, de ahhoz, hogy az Alapítvány elképzeléseim-
nek megfelelôen tovább erôsödhessen, szponzorokra és 
magánemberek adományaira van szükség. De ugyanígy 
közpénzekre is, a Nemzetközi Mozarteum Alapítvány 
ugyanis jelenleg csak csekély közpénztámogatást tudhat 
magáénak.    

G.: Említette a mozarti örökség megôrzését. Vajon milyen sze-
rep jut ebben a világ számtalan táján megtalálható közel 100 
Mozart-közösségnek? És mi módon tudja ön összekovácsolni 
ôket?
M. Sch.: Mi vagyunk valóban a központ, és az említett 
kisközösségek hálózatának csúcsszerve. A Mozartwoche 
keretében minden esztendôben sor kerül egy munkatalál-
kozóra Salzburgban, de kölcsönös látogatások is erôsítik 
a kapcsolatokat. Már jártam is néhány közösségnél, és 
igyekszem impulzusokat adni a munkájukhoz, amelyek 
célja azonos: életben tartani Mozart hihetetlenül gazdag 
életmûvét.

G.: Érdekesek a kubai terveik, de terveznek Mozart-kiállítást 
Kínában is…
M. Sch.: 2009 óta élénk kapcsolatokat tart fenn az Ala-
pítvány a havannai mûvészeti egyetemmel (Instituto 

Superior de Arte), amelynek köszönhetôen rendszeres pro-
fesszorcseréket bonyolítunk le – leginkább azzal a céllal, 
hogy az ottani ifjúsági zenekart feltámasszuk. Ezen a bázi-
son a közeljövôben végre megalakul Kubában egy Mozart 
Társaság, és annak keretében zenekari iskola is lesz a Ka-
rib-tengeri országban. Lesz „médiatéka” is, amely lehetôvé 
teszi a diákok számára a könnyû hozzáférést a kotta-, 
audio-, illetve videóanyagokhoz. De a „Kuba-projekt” se-
gíthet például zenekari menedzsment know how-k átadá-
sában is, végsô soron pedig abban, hogy az európai klasszi-
kus zene  – különös tekintettel Mozartra – újra mélyebb 
gyökeret verhessen Havannában. Ami a kínai terveinket 
illeti: elôször nyílhat gazdag áttekintô Mozart-kiállítás 
a távoli ázsiai országban. Az elképzelésbe most kezdünk 
életet lehelni.

G.: A Mozart-kutatás egyik fellegvárának tekinthetô Mozart 
Intézet is az Alapítványhoz tartozik. Beavatna a kutatás aktu-
ális témáiba?
M. Sch.: Gyûjteményeink átfogják a már említett Bib-
liotheca Mozartianát, a 22 ezer audiofelvétellel és közel 
há romezer videófelvétellel rendelkezô Mozart Hang- és 
Filmarchívumot, továbbá a Mozart Archívumot, amely lé-
nyegében 1881-tôl dokumentálja a történetünket. Legérté-
kesebb kincseink közé tartoznak a Mozart-család levelei, 
és egyéb dokumentumai, illetve több eredeti kézírásos kot-
ta. A több mint 120 kötetes Új Mozart összkiadás befeje-
zése után a legfontosabb kutatói feladat a digitális Mo-
zart-kiadás megvalósítása, ahol azon fáradozunk, hogy 
Mozart összes mûvét az interneten mindenki számára 
hozzáférhetôvé tegyük. Tudósaink jelenleg a Köchel-
jegyzék új kiadásán dolgoznak, a legutolsó teljes jegyzék 
1964-bôl származik. Hogy még koránt sincs kimondva 
az utolsó szó, jelzi, hogy néhány hete egy eddig teljesen is-
meretlen zongoradarabot mutattunk be a gyermek Mo-
zarttól.
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