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nAGY SikERREL zÁRuLT a MÁV Szimfonikus Zenekar ünnepi turnéja Kínában. A zenekar összesen hét 
koncertet adott Kína öt városában. A turné apropója, a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok kerek évfordulója, 
melynek kezdete egybeesik a Kínai Népköztársaság megalakulásával. A zenekar december 28-i koncertje ezen 
ünnepségsorozatnak a nagy presztízsű záróünnepsége volt, mely országunk imázsa szempontjából is nagy jelentő-
séggel bír. A hangversenyen jelen voltak a Pekingi Magyar Nagykövetség munkatársai is. Az együttes ezután a 
Peking melletti Tiencsinben adott két nagysikerű koncertet, majd 31-én és az újév első napján a Tajjüan-i Shangxi 
Grand Theaterben lépett fel. 2-án a tartományi fővárosban Csangsában szerepeltek programjukkal, hogy azután a 
turné utolsó állomásán a Shanghai-i Operaházban zárják a fellépéssorozatot. A hangversenyek valamennyi hely-
színén hatalmas és korszerű koncertteremben látták vendégül a magyar együttest kínai vendéglátóik, ahol minden 
alkalommal teltház előtt és hatalmas sikerrel játszottak a helyi közönségnek. A hangversenyek programján kizáró-
lag magyar szerzők művei szerepeltek. Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Ránki György, Erkel Ferenc 
zenekari művei mellett, a januári koncerteken az újév tiszteletére a program kiegészült néhány Strauss művel is. Az 
együttest valamennyi előadáson Medveczky Ádám vezényelte, aki ezen a turnén lépett először kínai közönség elé.

nEGYEDik ALkALoMMAL osztotta ki a Lickl-díjakat a Pannon Filharmonikusok igazgatója a Kodály Köz-
pont Kocsis Zoltán termében. 2016. december 9-én, a zenekar fennállásának 205. évfordulóján hagyományteremtő 
céllal hozta létre és adta át első alkalommal a Lickl-díjakat a Pannon Filharmonikusok igazgatója, Horváth Zsolt. 
Az elismerés minden évben három kategóriában – művész, menedzsment tag és civil – kerül kiosztásra és az el-
múlt évek alatt 15 díjazott vehette át a zenekar felkérésére, a Németh Klára képzőművész által gyártott, egyedi 
tervezésű tűzzománcból készült emléket. Negyedik alkalommal került sor a díjátadóra, ahol három személy része-
sült az elismerésben.

A zenekar alapítójáról, Lickl Györgyről elnevezett díj az egykori vezető szellemiségét hivatott életben tartani és 
megidézni minden díjátadó során, és egyúttal elismerni az együttes művészeinek és menedzsmentjének, valamint 
a zenekarral tágabb körben együttműködőknek társadalmi szerepvállalását.

„A díj alapításával a zenekar azokra kívánja felhívni a figyelmet, akik a közös gondolkodásban és cselekvésben 
jeleskednek, kezdeményeznek, proaktívak és tesznek azért, hogy a Pannon Filharmonikusoknak az alapításkor 
vállalt társadalmi felelősségvállalása teljesüljön” – fogalmazta meg a díjátadón a zenekar igazgatója, Horváth Zsolt.

A 2019-es év muzsikus kategóriájában a Pannon Filharmonikusok egyik oszlopos tagja, Gáspár Emese, az ütő 
szólam muzsikusa kapta a Lickl-díjat, akinek számos értéke mellett az együttes vezetője kiemelte gyors és hasznos 
helytállását, mellyel mindig segíti a menedzsment munkáját is, és a zenekar is számíthat rá.

A Pannon Filharmonikusok menedzsment tagjai közül azt a kollégát díjazták, akinek több mint egy évtizedes 
kiemelkedő munkája révén a zenekar láthatóvá válik mindenki számára. A képzőművész tehetségével a színpadon 

Életének 96. évében elhunyt Szőnyi Erzsébet kossuth-díjas zeneszerző, karvezető, 
zenepedagógus, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja.

Az MMA méltatása szerint „Szőnyi Erzsébet a 20. és a 21. századi magyar zenei élet, 
a zenepedagógia és az alkotóművészet ikonikus alakja, akinek különlegesen gazdag 
életművét, szellemiségét és lelki erejét hazánk szellemi életének egyik tetőpontjaként 
tarthatjuk számon, és aki egész életében küldetésének tekintette Kodály zenepedagó-
giai elveinek hirdetését”.

Pedagógiai és közéleti munkásságának betetőzésének tekinthető, hogy a Kodály-
módszer 2016-ban felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökségének listájára. 

Szőnyi Erzsébet még 95 évesen is komponált, a köztestület tavasszal szerzői esten köszöntötte a művészt.
Szőnyi Erzsébet jelentős közéleti tevékenysége részeként 1978 és 2003 között a Magyar Kodály Társaság és 

a Bárdos Lajos Társaság, valamint 1996-tól a Magyar Muzsikus Fórum társelnöke volt. 1992 és 1996 között a 
Magyar Zenei Kamara alelnöke, 1993-ban és 1994-ben a Magyar Rádió felügyelőbizottságának elnöke. Tagja 
volt a hartfordi (USA) Kodály Musical Training Institute-nak, a francia Kodály Társaságnak. Tiszteletbeli 
elnöke volt a KÓTA-nak, a Nemzetközi Kodály Társaság (IKS) tanácsadója, a varsói Chopin Társaság tagja, 
2011 óta az MMA rendes tagja volt.

Művészi tevékenységét számos díjjal ismerték el, egyebek mellett Erkel Ferenc-díjjal (1959), a Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztjével (1993), Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjjal (1995 és 2004). A kiváló mű-
vészi címmel 2000-ben, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Kodály-díjjal 2001-ben, Magyar Örökség-díjjal 
2004-ben, Kossuth-díjjal 2006-ban tüntették ki. A Pittsburgh-i Duquesne Egyetem 2006-ban avatta díszdok-
torává. 2014-ben lett a Nemzet Művésze, a Nemzetközi Kodály Társaság díjával 2018-ban ismerték el tevé-
kenységét.
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zajló zeneművészeti munka színvonalán készíti a Pannon Filharmonikusok minden grafikai anyagát. A Lickl-díjat 
ebben az évben Lakatos Kornél, a zenekar grafikusa kapta.

Civil kategóriában egy olyan partnerének adta át a díjat, akinek személye a szakmájában megtestesíti azt az ál-
mot, amire a Pannon Filharmonikusok közössége is vágyik: az ország egyik elismert szakembere és cégvezetője 
úgy, hogy sosem költözött el Baranyából. A zenekar életében az elmúlt másfél évtizedében szakértelme, tanácsai, 
higgadtsága és kedvessége elengedhetetlen feltétele lett a hatékony munkájuknak. A díjat Ferling József, a Ferling 
Kft. tulajdonosa és ügyvezetője vehette át.

2019. december 2-án elhunyt Bónis ferenc Széchenyi-díjas zenetörténész, a tudo-
mányok doktora, Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence egykori tanítványa. A magyar ze-
netudomány kiemelkedő alakja volt, aki jelentős szerzői, közreadói és szerkesztői élet-
művet hagyott az utókorra a 19. századi magyar zenetörténet, Erkel és Mosonyi 
művészete, de mindenekelőtt Kodály és Bartók életműve vonatkozásában. A Magyar 
Kodály Társaság és az Erkel Ferenc Társaság elnöke volt. Tagja volt a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Zenetudományi Bizottságának, valamint a Magyar Muzsikus Fórum 
elnökségének. 1950-től a Magyar Rádió lektor-gyakornoka, majd műsorszerkesztője, 
1970-től rovatvezetője, 1993-tól szerkesztőség-vezetője, 1994–1996 között pedig vezető 
szerkesztője volt. 1961 és 1973 között a Magyar Tudományos Akadémia Bartók Archí-

vuma, illetve későbbi nevén a Zenetudományi Intézet tudományos munkatársa volt. 1972 és 1981 között taní-
tott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. 1959-től szerkesztette a Magyar Zenetudomány köteteit, 1968-tól 
pedig a Magyar Zenetörténeti Tanulmányok című könyvsorozatot. 1977-től rendezte sajtó alá Szabolcsi Bence 
életműkiadását. Utolsó nagyszabású kiadványai  és közreadásai között szerepeltek Bartók, illetve Kodály iko-
nográfiájának összefoglaló munkái, valamint levelezésük kiemelkedően fontos dokumentum-együttesei.

Életének 82. évében elhunyt friedrich Ádám Liszt-díjas kürtművész 
Friedrich Ádám a miskolci konzervatóriumban kezdte zenei tanulmányait 1951-ben, 
1956-ban felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, tanárai Romagnoli 
Ferenc és Lubik Zoltán voltak.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola adjunktusa, docense, majd 1997-től egyete-
mi tanára volt, 1994 és 2002 között a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézetének docense, 2002-től 2004-ig főiskolai tanára volt.

Művészetét 1984-ben Liszt-díjjal, 1987-ben Érdemes Művész címmel, 1987-ben és 
2010-ben Bartók-Pásztory-díjjal ismerték el.

Friedrich Ádám 1958-tól a MÁV Szimfonikusok, 1960-tól a Magyar Állami Hang-
versenyzenekar művésze, 1966-tól az utóbbi együttes, valamint később a Liszt Ferenc Kamarazenekar és 
Magyar Kamarazenekar első kürtöse lett. Részt vett a Budapesti Fesztiválzenekar megalapításában. Kamara-
muzsikusként tagja volt a trieszti Alpok-Adria Kamaraegyüttesnek és a Filharmónia Fúvósötösnek, szólista-
ként fellépett többek közt Franciaországban, Lengyelországban, Németországban, Olaszországban, Japán-
ban, az Egyesült Államokban és Ausztráliában.

A Nemzetközi Kürtszövetség elnökhelyettesi pozícióját látta el 1994-től, szervezője és házigazdája volt az 
1995-ös Első Magyar Nemzetközi Kürtfesztiválnak, mesterkurzusokat tartott itthon és külföldön, Ausztriá-
ban, Csehszlovákiában, Finnországban, Lengyelországban, Norvégiában, Portugáliában, Spanyolországban 
és Szlovéniában.

Tanított a Budapesti VI. kerületi Állami Zeneiskolában, majd 1973-tól a Bartók Béla Konzervatóriumban, 
1983-tól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola adjunktusa, docense, 1997-től egyetemi tanára, 1994-2002 kö-
zött a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének docense, 2002-től 2004-ig főiskolai tanára volt.

A Bartók Rádió Muzsikáló délután című műsorának egyik műsorvezetője volt, 2003 és 2017 között négy 
könyve jelent meg. Réz-metszetek című írásában így vallott a tanításról és a lemezfelvételeiről: „Azért is jó 
volt viszonylag fiatalon elkezdeni a tanítást, mert akkor bizonyos fokig példaképe lehettem a tanítványaim-
nak, hiszen ha valamit nem hittek el, eljöhettek a koncertekre, s meghallgathatták, hogy nem bort iszom, s 
vizet prédikálok. Ez így volt a konziban eltöltött tíz esztendő alatt, sőt a Zeneakadémián is még hosszú évekig. 
Vannak, akik régebbi felvételeiket, lemezeiket megtagadják, mondván, ezek már nem ők, ma már másképp, 
ma már jobban játszanák. Nekem nincs nagyon sok lemezem vagy felvételem, de minden, kürtömből így vagy 
úgy kiröppent, kiszakadt, kiszállt vagy kibukdácsolt hangomat vállalom. Füst Milánnal szólva: Ez mind én 
voltam egykor.”


