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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.
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Élvonalbeli kortárs zeneszerzők felkérésével missziójának tekintette 
hazafias és humanista zeneművek létrehozását és bemutatását1. A Zene-
akadémia nagytermében tíz kortárs zeneszerző 1971 és 1981 között kez-
deményezésére létrejött kantátáinak az ősbemutatóit vezényelte. E kon-
certek rádió és TV közvetítései hallgatók és nézők széles köréhez juttat-
ták el a kortárs zeneművészet értékeit.

A Magyar Zeneművészek Szövetsége elnökségének tagjaként itthon 
és külföldön képviselte a magyar zenei életet. A Magyar Kodály Társa-
ságnak egy időben elnökségi tagja is volt. Művészetét 1969-ben Liszt 
Ferenc, 1974-ben Érdemes művész, míg 1982-ben Kiváló művész díjakkal 
ismerték el.

Görgei Péter

Kocsár Miklós
1933. december 21. – 2019. augusztus 29.

A nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,  
a 20. századi nagy magyar kórushagyomány örökségének egyik leg-
méltóbb képviselője.

Debrecenben született, zenei tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskolán 1959-ben végezte, zeneszerzést Farkas Ferencnél tanult. 
A Zeneműkiadónál szerkesztőként kezdte munkásságát. A Madách Szín-
házban zenei vezető és karmester volt. Tanított a Bartók Béla Zenemű-
vészeti Szakiskolában. 1974-től a Magyar Rádió népzenei rovatvezetője, 
1983-tól a zenei főosztály h.vezetője. 1992-ben a Magyar Művészeti Aka-
démia egyesület egyik alapító tagja. 2001-től   2004-ig az elnökség tagja..

Művei között  oratóriumok, kórusművek, dalok, különböző hangsze-
rekre írott kamaradarabok, zenekari darabok, szimfonikus és verseny-
művek, és pedagógiai művek egyaránt szerepelnek. Zeneköltői munkás-
sága kiemelkedő. Kórusművei világszerte ismertek.

Kétszeres Erkel Ferenc-díjas, érdemes művész, Bartók-Pásztori-díjas, 
Kossuth-díjas, 2014-ben Magyar Érdemrend Középkeresztjének csillag-
gal polgári tagozatában részesült, a Nemzet Művésze díjjal ismerték el.

1 Szokolay Sándor-Balassi Bálint: Vitézi ének – kantáta (1971); Petrovics Emil-Maár Gyula-Illyés 
Gyula: II. kantáta (1972); Sárai Tibor-Váci Mihály: Jövőt faggató ének – kantáta (1973); Farkas 
Ferenc-Kassák Lajos: Bontott zászlók – oratórium (1974); Láng István-Ágh István: Csillagra 
törők – kantáta (1975); Balázs Árpád-Illyés Gyula: A tél lebírása – kantáta (1975); Lendvay 
Kamilló-Kőháti Zsolt: Pro libertate – kantáta (1976); Aram Hacsaturjan-Garai Gábor: Hősök 
emlékezete – oratórium (1976); Szőnyi Erzsébet: Népdalkantáta (1979); Aulis Sallinen: Dies irae 
– oratórium (1979)


