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A Magyar Kodály Társaság alapító tagjai 

Szebenyi János
1924. május 10. – 2019. június 24.

Liszt Ferenc és Bartók-Pásztori-díjas fuvolaművész. 1948-ban a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán diplomázott. 1948-tól a Magyar Rádió, 
majd az Állami Hangversenyzenekar első fuvolása volt. Szólista és ze-
nekari munkája mellett a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 
tanára. 18. századi fuvolaversenyek átiratát adta közre. Önálló CD leme-
zei jelentek meg. A Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjének 
tulajdonosa.

Frank Oszkár emlékére
1922. augusztus 24. – 2019. július 6.

Nehéz szavakat találni.... Nem szeretnék közhelyeket ismételgetni, de 
valóban azt hitte, aki ismerte Frank Oszkár tanár urat, népszerű nevén 
Oszi bácsit, hogy valóban mindig velünk marad. Ő az, akit bármikor 
felhívhatunk, tanácsát kérhetjük, bármilyen zenei kérdést feltehetünk 
neki, biztos választ kapunk tőle.

Manapság minden uniformizálódik, sajnos az ,,eredeti egyéniségek” 
egyre ritkábbak. Oszi bácsi pedig az volt: UNIKUM! Állításomat csak 
az tudja igazolni, aki személyesen ismerte, netán tanítványa lehetett. 
Szerencsésnek tarthatja magát az az évfolyam, akiket véletlenszerűen 
kiválasztott a szegedi Zeneművészeti Szakközépiskolában. Elkészült 
ugyanis egy tankönyvnek szánt kézirat, melyet a gyakorlatban szeretett 
volna kipróbálni – s ezért kért egy középiskolai osztályt – főiskolai ta-
nári mivolta ellenére.
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Ez a manusscript volt a későbbi Zeneműkiadó által háromszor is meg-
jelentetett ,,A funkciós zene harmónia- és formavilága” c. könyv első 
verziója. Mint konzis diákok (három évig tanított bennünket) a buda-
pesti Fészek Művészklubban mutattuk be, hogy vezeti be hallgatóit a 
szerző az alapoktól az összhangzattan rejtelmeibe. Ezt dolgozta át évek 
során, s lett a későbbiekben ,,Hangzó zeneelmélet” címmel hivatalos 
tankönyv a középfokon tanuló, leendő zeneművészek számára. 

Hihetetlen csodaként élte meg az ember már középiskolás diákként 
óráit. Sajnos szavakban nem lehet eléggé méltatni Oszi bácsit. Jelenléte, 
személyes varázsa, humora, szójátékai leírhatatlanok. Hatalmas zenei 
tudásánál, amit tükröznek könyvei, írásai, csak a szerénysége volt na-
gyobb.

Szívügye a tanítás volt, holott zeneszerzést végzett. Valósággal könyö-
rögni kellett neki, hogy a Continuo Zeneiskolában előadhassák a fuvo-
listák egyik duóját. Élete végéig foglalkoztatta, miként lehetne megsze-
rettetni a zenészpalántákkal a klasszikus zenét a zeneelmélet által. Soha 
nem a száraz teória érdekelte: összhangzattan példái mindig a nagy 
szerzők műveiből vett idézetek. Japánul, angolul is megjelentek Bartók 
tanulmányai (Mikrokozmosz, ill. a Gyermekeknek). 

Reméljük, hogy az a láng, melyet Frank Oszkár gyújtott meg, tanít-
ványaiban tovább él, tudását és zeneszeretetét továbbadják a következő 
generációnak. 

Nagy Márta

Görgei György
1926. július 23. – 2019. július 19.

Zenei tanulmányait 7 éves korában, míg zeneszerzési tanulmányait gim-
nazistaként kezdte. A Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskolában tanult Sugár 
Rezsőnél, Farkas Ferencnél, Sándor Frigyesnél.

Karmesteri pályafutását 1949-ben kezdte, a Néphadseregben. 1966-tól 
a Néphadsereg Művészegyüttesének karmestere, vezető karnagya. 1972-
től az Együttes művészeti vezetője, majd 1974-tól igazgató-helyettese is. 
1957-től 1959-ig a Szegedi Nemzeti Színház első karmestere is volt.

A Művészegyüttes művészeti vezetőjeként, karnagyaként a magyar 
ének-, zene-, színház- és tánckultúra magas színvonalú produkcióit  
vitte színpadra, laktanyákba és művelődési házakba, színházakba és  
a Zeneakadémiára, a szomszédos országoktól távoli földrészekig. Kora 
legnagyobb zeneszerzőit, előadóművészeit, zenetudósait nyerte meg a 
koncertjein való közreműködésre. Számtalan koncertet adott a Magyar 
Rádió és a MÁV Szimfonikus Zenekar élén is.


