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A Liszt dalairól szóló előadáson élő zenét is hallgathatott a közönség 
Klézli János énekművész és Hajdú Roland zongoraművész, a LFZE Kodály 
Intézet tanárai tolmácsolásában. Az előadás lényegében az őáltaluk kivá-
lasztott dalok köré kellett, hogy épüljön. Ez azonban nem jelentett mos-
toha sorsot az előadó számára, mert olyan darabokat választottak a mű-
vészek, melyekről sok mondanivalója volt az előadónak. Elhangzottak: 
Oh, quand je dors (Ha álmom mély magyar címmel ismert), Wer nie sein 
Brot mit Tränen ass (Ki sosem ette kenyerét), Pace non trovo (Nem lelhe-
tek békét), Im Rhein, im schönen Strome (A Rajna fényes árján), Tristesse 
(Szomorúság), Was liebe sei? (Mi a szerelem?).

Az előadások hozzájárultak a város kulturális életének színesítéséhez, 
a művek és Liszt munkásságának jobb megértéséhez. Köszönet mindeze-
kért az előadóknak, a könyvtár munkatársainak és az anyagi támogatást 
nyújtó Balassi Intézetnek.

Sipos Soma Mihály

Erdélyi Liszt-emléknapok és konferenciák

Azt, hogy Liszt Ferenc szellemi örökségét hányan és hányan érzik ma 
valamilyen értelemben a sajátjuknak, jól mutatja az idei esztendő hang-
versenyeinek, jubileumi kiadványainak, megemlékezéseinek s egyéb ün-
nepi rendezvényeinek földrajzi és tartalmi tekintetben is szinte átlátha-
tatlan  sokasága. 

Elmondhatjuk: Liszt ma valóban mindenkié – korunk lehetőségei foly-
tán még inkább, mint életében volt –, s lehet-e ennél szebb és fontosabb 
hozadéka a bicentenáriumi esztendőnek? A páratlan vonás, mely a művész 
életútját és muzsikuspályáját alapvetően jellemezte, most mintegy újból 
testet ölteni látszik a Liszt-kultusz nemzetközi fejleményeiben: csupán 
érzékeltető, de nem behatároló megjelölésként, Németországtól a hajdani 
magyar Délvidékig s a Brit-szigetektől egészen a Távol-Keletig. 

 Szép példáit nyújtja ennek Erdély s a Partium: a Romániai Magyar 
Zenetársaság már az év első felében, több városban is emléknapokat szer-
vezett – hangversenyeket majd májusi konferenciát magukba foglalóan. 
A rá következő hónapok hasonló eseményei mellett a Kolozsvári Magyar 
Opera megrendezésében nemzetközi Liszt Fesztiválra került sor október 
6–27. között, nyitásképpen az Esztergomi mise, zárásul pedig a Szent Er-
zsébet legendája országos bemutatójával. E sorok szerzője a jubileumi 
esztendő egy-egy kolozsvári és nagyváradi programsorozatán volt jelen, 
beszámolójában így ezekre térhet ki részletesen is.

Május elején kerültek lebonyolításra a Romániai Magyar Zenetársaság 
kolozsvári emlékrendezvényei: elsőként Száva György erdélyi születésű, 
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Berlinben élő professzor zongora-mesterkurzusa a Gheorghe Dima Ze-
neakadémián és az intézmény társszervezésében, másodika és hatodika 
között. Az utolsó nap délutánján hangverseny zárta le a kurzust, hat részt-
vevő növendék közreműködésével (Nagy Gergő, Bogdan Bohuş, Kállay 
Lilla, Demény Balázs, Aurelia Vişovan, Mira Gavriş), akik Beethoven-, 
Liszt- és Prokofjev-műveket adtak elő (beleértve az Obermann völgyét, a 
Csárdás macabre-t és a Dante-szonátát is). 

Május 7-én került sor az említett Liszt-emlékkonferenciára az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület Györkös Mányi Albert Emlékházában. 
Az épület, mely a névadó lakhelyéül és műterméül is szolgált a különleges 
életpályájú: klarinét- és festőművész Györkös Mányi Albert (1922–1993) 
utolsó éveiben, ma az ő alkotói munkásságát állandó jelleggel bemutató, 
egyben kulturális rendezvényeknek is helyet biztosító művelődési köz-
pontként működik. Ódon hangulat – festett népi bútorok, cserépkályha, 
stb. – s a modern élet technikai kellékeinek együttes jelenléte kölcsönöz 
sajátos és bensőséges atmoszférát az emlékház belső tereinek, mint ahogy 
a hagyományos (de nemegyszer a naivitás fogalmi határáig leegyszerűsí-
tett) képi elemek és modern látásmód kettőssége adta meg a festő Györ-
kös Mányi Albert egyéni kifejezésmódjának alaphangját is.

Hogy a sokat emlegetett erdélyi polihisztor-lét még ma sem teljesen a 
múlté, példaként bizonyíthatja Demény Attila zeneszerző-zongoraművész-
karmester-rendező pályája. A Romániai Magyar Zenetársaság elnökeként 
Demény az emlékkonferencia fő szervezője és levezetője is volt egyben. 
Laskay Adrienne mint első előadó, Liszt különböző erdélyi látogatásainak 
eseményeit foglalta össze; hasonlóra vállalkozott e sorok írója Liszt re-
formkorban tett magyarországi tartózkodásait kronologikusan áttekintve. 
Gombos László a XIX. századközép-századvég több meghatározó muzsi-
kusának – köztük a hegedűs Henri Wieniawskinak és Hubay Jenőnek – 
Budapesten, Liszt révén létrejött szellemi kapcsolatára irányította rá a 
figyelmet. Lászlóffy Zsolt az egyik legjelentékenyebb kései Liszt-opusz, 
a Via crucis Sabin Pautza román zeneszerző által 2005-ben készített hang-
szerelését ismertette. Az instrumentáció, amely hangszerösszeállítását 
tekintve Liszt ötvenes-hatvanas évtizedbeli nagyzenekari apparátusához 
igazodik, több alkalommal is fölhangzott már nyilvánosan: legutóbb az 
idei tavasz folyamán Nagyváradon, s az ottani előadás karigazgatója a 
konferencia-résztvevő Lászlóffy volt. A kolozsvári születésű, ám jelenleg 
hollandiai-magyarországi kettős lakhelyű Scholcz Péter, Liszt holland föl-
dön tett öt látogatásának krónikáját összegezte ezután, majd művészeti 
szervezőként és szaktanácsadóként Klenjánszky Tamás az elmúlt fél év-
tized során szerzett tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal – bele-
értve mindebbe a 2006-os Bartók-, 2007-es Kodály-, 2010-es Erkel- és a 
2011-es Liszt-jubileumi esztendő eseményeit –; szólt továbbá a Liszt-élet-
művel és -kultusszal kapcsolatos, hosszú távú elgondolásokról, de nem 
mindig örömteli fejleményekről beszámolva a szakma által egyöntetűleg 
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támogatott tervekhez való „hivatalos” viszonyulási módokat illetően. Zár-
szavában Demény Attila kiemelte a Liszt-életműre irányuló jövőbeli ku-
tatások fontosságát, különösen ami a zeneszerzői nyelvre vonatkozó értel-
mezési kérdéseket illeti.

E tanulságos szakmai nap, majd városnéző séták (Liszt-emlékhelyek, 
Házsongárdi temető, stb.) után némileg fájó szívvel hagytuk el Erdély 
kies „fővárosát”: „kincses Kolozsvárt”, melynek belső magjára sok évtized 
múltán és változásai ellenére is ráillenek Kós Károly 1934-ből származó 
szavai: „előkelő, patinásan nemes architektúra”, s tökéletes arányúra ter-
vezett főterén ott áll „a legművészibb szobor, melyet valaha magyar mű-
vész alkotott, és az a szobor úgy van elhelyezve a maga templomhátteré-
vel, hogy párja a világon alig akad”.

Nagyvárad hajdani fényét ma sajnos csak részben észlelhetjük: megle-
hetősen sok, évtizedeken át elhanyagolt épület vár jobb sorsra a magyar 
szecesszió egyik mértékadó városában. Örvendetes megtekinteni ellenben 
a frissen felújított: kívül-belül teljes pompájában ragyogó színházat csak-
úgy, mint a kommunista diktatúra idején lerombolni nem engedett, majd 
a közelmúltban szépen restaurált Szent László-templomot – melynek fa-
lai között Michael Haydn és Karl von Dittersdorf is működött egykoron 
–, vagy látni a Partiumi Keresztény Egyetem napi életét, gyarapodását; 
megismerni-megtapasztalni egyedi szellemiségét. A Zeneművészeti Tan-
szék jubileumi Liszt-rendezvényeire október 14–16. között került sor az 
intézmény dísztermében. E három nap szakmai eseményei pergő, szinte 
egymásba érő sorozatot alkottak, benne előadásokkal, hangversennyel, 
ifjúsági vetélkedővel, valamint annak, az interneten bárki által elérhető 
virtuális múzeumnak a nyilvánossá tételével, amely Erdély és Liszt kap-
csolatát mutatja be, az életpálya keretein túlmenően is (www.partium.
ro/liszt). 

A programegyüttes hivatalos megnyitását 14-én délután,  Batta And-
rásnak, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorának a Liszt-életutat 
és- életpályát egészében áttekintő előadása követte, mindvégig lebilincse-
lő tartalommal. Ezután Liszt Ferenc emléktáblájának megkoszorúzására 
került sor: az egyetemi főépület belső udvarán, a magyar szellemi élet más 
nagyjai előtt tisztelgő emléktáblák szomszédságában elhelyezett, idén fel-
avatott alkotás Kurucz Imre berettyóújfalui művész munkája volt (grá-
nitkövön elhelyezett bronz portrédombormű).

A másnap déletőtti Liszt Ferenc ifjúsági vetélkedőt – melyben az erdé-
lyi zeneművészeti szakközépiskolák diákjai vettek részt – délután a kon-
ferencia-előadások első sorozata követte az egyetem dísztermében. A 
meghívott közreműködők részint Erdélyből (Kolozsvár, Marosvásárhely) 
valamint Magyarországról érkeztek, részben nagyváradi kötődésűek vol-
tak. Ecaterina Banciu értekezése Mozart La ci darem la mano-jának főként 
Liszt előtti feldolgozásait tekintette át; Coca Gabriella a Buch der Lieder 
für Piano allein és Liszt szóló zongorára készült további dalátiratainak 
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(LW A97, A139) ritkán vizsgált, ám annál több figyelmet érdemlő, műfaji 
értelemben is újszerű sorozataira hívta föl a figyelmet. Kissné Mogyoró-
si Pálma a liszti egyházzene protestáns vonatkozásait ismertette, előadá-
sának egészével ily módon is mintegy kihangsúlyozva a Via crucis öku-
menizmusának jelentőségét. Átértékelődések Liszt vízi-zenéjében című 
dolgozatában Elekes Márta-Adrienne leginkább a zongoraművek 
programatikusan vízhez kötődő poézisét, illetve e poézis nyelvi változá-
sait tekintette át a korai daraboktól kezdve a Villa d’Este expresszív szö-
kőkútzenéjéig. A jelen beszámoló készítője – mint említett kolozsvári 
előadásában is – Liszt reformkori magyarországi tartózkodásainak 
eseménycentrikus összegzésére vállakozott, a zeneszerzői pályára való 
kitekintéssel az itthon szerzett élmények szerepét illetően. Molnár Tünde 
már az életmű utókorra gyakorolt hatásának témakörébe vitt Liszt szelle-
mének megnyilatkozása Terényi Ede orgonamuzsikájában című összefog-
lalása révén, csakúgy mint Lászlóffy Zsolt, a Via crucis Pautza-féle zene-
kari hangszerelését ismertetve Kolozsvár után újból.

A konferencia-előadások a záró nap délelőttjén folytatódtak. Tatiana 
Oltean dolgozata Gluckig visszamenően vizsgálta Liszt Orfeuszának ke-
letkezéstörténeti hátterét. Boros-Konrád Erzsébet részletes és alapos át-
tekintést nyújtott Liszt zongorakíséretes dalterméséről, majd Csákány 
Csilla gregorián melódiák-melódiaelemek liszti feldolgozásmódjait, illet-
ve azok nyelvi elemmé válásának útját mutatta be tanulságos példákkal 
illusztráltan. A kolozsvári Liszt-kultusz jelentősebb, főként közelmúltbe-
li eseményeit összegezte Kulcsár Gabriella ezután, míg Fodor Attila Imp-
resszionista előhangok Liszt Ferenc zenéjében című előadása részint Elekes 
Márta-Adrienne előző napi témájához is kapcsolódott, rávilágítva benne 
Liszt és a századforduló francia zongoramuzsikájának megannyi össze-
függésére, de figyelmeztetve egyúttal az alkotói látásmódok világkép mér-
vű, eléggé nem hangoztatható különbségeire is.

 Ordasi Péter,  Liszt Ferenc emlékezete címmel tartott esszé jellegű, 
gondolatébresztő előadást, szubjektív és ünnepélyes alaphangon, ámde 
minden szokványos frázistól mentesen. Végül Fodor Attila olvasta föl 
Angi István Zenei programválasztások utóéletei Liszt Ferenc műveiben 
című, részint a Les Préludes problémakörére koncentráló esztétikai dol-
gozatát.

A nagyváradi „szép napok” búcsúdélutánjára került a már említett, 
Liszt és Erdély elnevezésű virtuális múzeum fölavatása. Tematikusan be-
rendezett „szobák” (Liszt erdélyi koncertjei, Liszt és az erdélyi zene, Liszt 
és az erdélyi irodalom, Liszt és az erdélyi képzőművészet, stb.) mutatják 
be nem csupán a művész pályájának közvetlen erdélyi vonatkozásait, ha-
nem életművének utóhatását is a tágabb értelemben vett Erdély kultúrá-
jára. E példa értékű kezdeményezés, melynek megvalósulásában fő sze-
repet vállalt Lászlóffy Réka zongoraművész, remélhetőleg hamarosan 
követőkre talál majd határon innen és túl.
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Lászlóffy Zsolt zeneszerző viszont a nap hősének titulusát érdemelte 
ki túlzás nélkül, minthogy az esti hangversenyt hirtelen megbetegedése 
folytán lemondani kénytelen Bogányi Gergely zongoraművészi szerepét 
legfőképpen ő vette át személyes közreműködése révén. Az ugyancsak az 
egyetem dísztermében megrendezett záró koncertet Tőkés László EU 
parlamenti alelnök nyitotta meg – bevezetőjében Liszt hazafias tetteit és 
megnyilvánulásait méltatva –, majd Lászlóffy Zsolt előbb saját darabját: 
Rêve encore (Hommage à Liszt) játszotta el, azután Kristófi Ágnes ének-
művészt kísérte, Liszt-dalokat megszólaltatva, végül Liszt-, Chopin-, Wag-
ner- (stb.) témákra-témareminiszcenciákra improvizált: alapvetően Liszt 
modorában, egy széles érzelmi skálájú és formai felületű, ámde in ven ció-
zusan egybefogott tétel keretén belül – igazán nem mindennapi bravúrral 
és bravúrként!

Sziklavári Károly

Műhelyfoglalkozások Kecskeméten 
2011 nyarán a Nemzetközi Kodály Szeminárium keretében 

Az évtizedek óta hagyományosan megrendezésre kerülő nemzetközi zenei 
szemináriumnak idén is a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály 
Zoltán Zenepedagógiai Intézete adott otthont Kecskeméten, immáron 26. 
alkalommal. 

A zeneileg magas színvonalú, igényes nyári akadémia ez évben közel 
kétszáz résztvevőt vonzott: tudásukat gazdagítani kívánó diákokat, a fia-
tal generációkat tanítani vágyó pedagógusokat, művésztanárokat a világ 
minden tájáról.
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