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Zongora játékát megelőzően a Szegedi Tudomány Egyetem JGyPK 
tanára Dombiné dr . Kemény Erzsébet emlékezett Forrai Katalinra.

  
Emlékezés egy ISME Konferencia nyomán

Forrai Katalint Innsbruckban az ISME Világkonferencián ismertem 
meg. Az 1986-ban megrendezett konferencia mottója „Új perspektívák- 
új kihívások” volt, amely igen nagy létszámú érdeklődőt vonzott. A ma-
gyar delegáció is népes volt közel százan hallgattuk az előadásokat, kon-
certeket. Forrai Katalin akkor már a Board tagja volt. Nagy figyelemmel 
kísérte a magyar előadásokat, amely sorában többek között Márkusné 
Natter-Nad Klára az általános iskolai tankönyveken keresztül a Kodály 
koncepció magyarországi gyakorlatáról adott értékes információt,  
Laczó Zoltán az általános iskolai zenehallgatásra nyújtott bepillantást, 
Gonda János az improvizáció szerepéről beszélt, a cikk írója, a zenei 
képességvizsgálatok során elért kutatásait ismertette. Mindannyian nagy 
meghatódottsággal tapsoltunk a magyar együtteseknek Tóth Ferenc ve-
zette Komlói Gyermekkarnak, A Weninger Richárd vezette Weiner 
Kamarazenekarnak,a Zeneművészeti Főiskola Rérfúvós kvintettjének. 
Forrai Katalin mindenütt ott volt, Csébfalvy Évával a Magyar Zenei  
Tanács Főtitkárával együtt. 

A konferencia során került sor a közgyűlésre, ahol megválasztották 
az új tisztségviselőket. 56 ország képviselői közül Forrai Katalint az  
ISME Társelnökévé választották. Hihetetlen eufórikus hangulatban  
ünnepelte ezt a magyar delegáció. Forrai Katalin szemében az öröm 
könnyei voltak, és tapasztalhattuk, hogy a legnagyobb pozíció mellett is 
megmaradt szeretetteljes egyénisége. 

*
Forrai Katalinak ezt a örömteli pillanatát szeretném összekapcsolnia 

Liszt Ferenc zongoradarabbal, amely szintén egy ajándék egy meglepetés 
volt . Liszt : Albumblatter für Prinzessin Marie von Sayn -Wittgenstein c. 
zongorasorozat először 2000-ben jelent meg Eckhardt Mária kiadásában. 
A kottában található ismertetőből tudjuk, hogy vélhetőleg Liszt adomá-
nyozta Marie Sayn –Wittgenstein 10 éves kislányának az albumot 1847-
ben. Az első bejegyzések Liszttöl származnak, később Berlioz, Cornelius, 
Mosonyi Mihály, Wagner, Smetana és más szerzők is írtak az albumba. 
Liszt 4 darabból álló sorozatot írt: Lilie, Hryc, Mazurek, Krakowiak. 
Mind a négy népi eredetű, podóliai, legyel-ukrán népzenei dallamok 
egyszerű feldolgozásai.
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