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Orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező!

A KONFERENCIA PROGRAMJA

2021. november 19. (PÉNTEK) 9.30

Elnök: Somfai László
A konferenciát megnyitja Dr. Vigh Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora

Gyáni Gábor: Közép-Európa történeti imaginációja – bevezető előadás
Gilányi Gabriella: Egy 15. századi felvidéki kottaíróműhely kódexek és kódextöredékek tükrében

kávészünet

Ivan Ćurković: A 17. és 18. századi európai zene a horvát nyelvű általános zenetörténetekben
Komlós Katalin: Egy magyar gróf, Beethoven holtig hű barátja
Tóth Emese: A Zichy család zenei mecenatúrája a 18. századi Óbudán

2021. november 19. (PÉNTEK) 14.30

Elnök: Frank Tibor

Kaczmarczyk Adrienne: Liszt magyarságképe és a Czigánykönyv
Pap János: Közép-európaiság a magyar hangszerépítészetben
B. Kaskötő Marietta: Ideológiák kereszttüzében: a cecilianizmus közép-európai hatásai a mozgalom 
első magyarországi reformhullámának (1897−1926) tükrében

kávészünet

Fedoszov Júlia: A zene szerepe az első magyar mozdulatművészeti iskolákban és nyugat-európai 
előképeiknél
Szabó Ferenc János: Magyar hanglemeztörténet – közép-európai kontextusban
Loch Gergely: A hanglemez mint tárgy és mint dokumentum. Közép-európai filmnarratívák a gramo-
fon-korszakról
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2021. november 20. (SZOMBAT) 9.30

Elnök: Tallián Tibor

Bozó Péter: Nyugatról Középre: Gondolatok Jacques Offenbach budapesti fogadtatásáról
Belinszky Anna: Elmúlás, nosztalgia és hagyomány – Brahms temetésének zenei történetei
Péteri Lóránt: „Mr. Mahler at the Harpsichord”: Gustav Mahler Bach-szvitje

kávészünet

Vikárius László: Bartók kelet-európaisága, Bartók közép-európaisága
Büky Virág: Válasz egy szalondarabra – Szymanowski-hatás Bartók 2. hegedű-zongora szonátájában
Kusz Veronika: Dohnányi és Bécs 1904/1944

2021. november 20. (SZOMBAT) 14.30

Elnök: Kovács Sándor

Ozsvárt Viktória: Egy közép-európai Párizsban? – Reflexiók a magyar zenetörténetre Haraszti Emil  
magyar és francia nyelvű írásaiban
Dalos Anna: Kultúrvonattal Bécsbe? Sámy Zoltán és a nyilasuralom zeneélete
Cselényi Máté: „Cziffra játékában meleg szív is dobog” – Cziffra György pályaképe 1954–1956 között

kávészünet

Murvai-Bőke Gabriella: „Gyöngéd fegyverek” a népi demokrácia szolgálatában – a szovjet mintára 
létrehozott művészegyüttesek megalakulása Kelet-Közép Európában
Ignácz Ádám: A latin-amerikai populáris zene útjai a kádári Magyarországon
Fazekas Gergely: Kurtág zenéjének közép-európai identitása

AZ ELŐADÁSOK TARTALMI KIVONATA

B. KASKÖTŐ MARIETTA (BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET)

Ideológiák kereszttüzében: a cecilianizmus közép-európai hatásai a mozgalom első ma gyarországi 
reformhullámának (1897−1926) tükrében

A zeneszerzői hitelesség és az epigonizmus, az egyszerűség és a banalitás ellentétpárjai szegélyezték a 
19–20. század egyházzenei reformtörekvéseinek útját, amelyeknek középpontjában egységesen – mégis 
eltérő súlyozással – a gregorián gyakorlat és a 16. századi vokális több szólamúság újjáélesztése állt.  
Részint ezzel magyarázható, hogy a Bajorországból kiinduló cecilianizmusban érintett kelet-közép- 
európai régió (így elsősorban a mai Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia területének) 
zenei életében a mozgalom sorra megosztotta a magasabban és a kevésbé kvalifikált szakmai köröket.

A cecilianizmus történetének lokális feldolgozására irányuló kísérletek kiindulópontját a helyi kez-
deményezések intézménytörténeti aspektusú feltérképezése és a közvetlen bajorországi kapcsolatok 
felderítése képezi. E módszeren alapult a cecilianizmus magyarországi történetét vizsgáló kutatásom, 
amelynek eredményei világossá tették, hogy a bajor mozgalom Kelet-Közép-Európa egyházzenei éle-
tére gyakorolt hatása különösen jól dokumentálható a magyarországi ceciliánus törekvéseken 
keresztül. Előadásomban a mozgalom magyarországi történetének első, 1897 és 1926 közé tehető 
reformhullámát, azaz a bajor hatásokat legerőteljesebben tükröző időszakot tárgyalom. A mozgalom 
magyarországi történetét feldolgozó – müncheni és regensburgi forrásokra is kiterjedő – sajtótörté-
neti, egyház- és intézménytörténeti szempontokat ötvöző vizsgálataim eredményein keresztül azt 
kívánom bemutatni, hogy miként fejtette ki a német cecilianizmus egészen a 20. század első feléig 
érzékelhető hatását a magyar (egyház-)zenei közéletre – mindeközben kitekintve az egyházzenei köz-
ízlés, a stílus és a repertoár változásainak főbb állomásaira.

(kaskoto.marietta@abtk.hu)

BELINSZKY ANNA (LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM)

Elmúlás, nosztalgia és hagyomány – Brahms temetésének zenei történetei

1897. április 6-án délután nagy tömeg gyűlt össze Bécsben, hogy végső búcsút vegyen Johannes Brahms-
tól. A korabeli tudósításokat olvasva nemcsak a temetési menet útjáról és a társadalmi elit jelenlévő 
tagjainak névsoráról értesülhetünk, de képet kaphatunk arról is, milyen zenék szerepeltek a reprezen-
tatív eseményen. A Musikverein épülete előtt hallgathatta meg a tömeg Brahms Rückert szövegére írt 
Fahr wohl című kórusdarabját – a temetésen szereplő egyetlen Brahms-műként. A Musikvereintól a 
menet a Lutherische Stadtkirche felé indult tovább, ahol a templomi kórus a Jesus, meine Zuversicht 
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korált énekelte, majd egyes beszámolók szerint megszólaltatta Mendelssohn Es ist bestimmt in Gottes 
Rat című dalának kórusváltoza tát. Ezt követte a Wiener Männergesangverein előadásában Schubert 
Goethe-megzenésítése, az első Wandrers Nachtlied (Der du von dem Himmel bist). Brahmsot a gyászo-
lók a Zentralfriedhofig kísérték, ahol Beethovenhez és Schuberthez közel kapott nyughelyet. 

Előadásomban azt mutatom be, milyen szimbolikus módokon voltak jelen a zenei múlt képviselői 
Brahms temetésén, és milyen lehetséges történeteket mesélnek ezek a szerzők és az elhangzott művek 
a közép-európai zenetörténet e jelképes epizódjáról és a 19. századvégi Bécs kulturális miliőjéről.

(belinszky.anna@academy.liszt.hu)

BOZÓ PÉTER (BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET / LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM)

Nyugatról Középre: Gondolatok Jacques Offenbach budapesti fogadtatásáról

Aligha lehet kétséges, hogy Jacques Offenbach zenés színpadi művei, amelyek az 1850-es évtized 
végétől kezdve mind Bécsben, mind pedig Budán és Pesten gyakran bukkantak fel a szórakoztató 
repertoárt játszó színházak műsorán, meghatározó befolyást gyakoroltak az egykori Habsburg  
Monarchia kulturális életére. Különösen izgalmas nyomon követni, hogyan alakult ennek a Nyugat- 
Európa színházi fővárosából, Párizsból érkező kulturális transzfernek a sorsa a magyar fővárosban – 
erre tettem kísérletet egy Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas projekt keretében Fejezetek Jacques 
Offenbach budapesti fogadtatásának történetéből című könyvemben, amely 2021 májusában látott 
napvilágot a Rózsavölgyi és Társa Kiadó gondozásában. Előadásomban afféle utóiratként e könyv 
megírásának néhány általánosabb érvényű tapasztalatát szeretném megosztani a konferencia 
résztvevőivel, hangsúlyozva mindenekelőtt, hogy bizonyos értelemben a Közép fogalma is viszony-
lagos, s hogy a tőlünk nyugatabbra található Közép – mindenekelőtt Bécs, de tágabb értelemben az 
egész német nyelvterület – közvetítő közegként el nem hanyagolható módon határozta meg a 
magyar Offenbach-recepció alakulását, Carl Treumanntól Max Reinhardton át Walter Felsensteinig.

(bozo.peter@abtk.hu)

BÜKY VIRÁG (BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET)

Válasz egy szalondarabra – Szymanowski-hatás Bartók 2. hegedű-zongora szonátájában

Bartók hegedű-zongora szonátáival (BB 84 – 1921, BB 85 – 1922) kapcsolatban szinte minden elemzés-
ben szóba kerül a Szymanowski-hatás kérdése. A kutatók többsége nem vitatja, hogy a lengyel kom-
ponista néhány műve valóban hatással lehetett Bartókra, abban a tekintetben azonban már megosz-
lanak a vélemények, hogy ez a hatás mennyire volt jelentős, hogy Bartók zenéjének mely területét, 
összetevőjét érinthette, illetve hogy ebben a hatásban mekkora része lehetett, egyáltalán volt-e része 
Arányi Jellynek, lévén, hogy a szonátákkal összefüggésben leggyakrabban emlegetett Szymanowski- 
műveket Bartók tőle hallotta először. Előadásomban azt próbálom meg bemutatni, hogy az ugyan-

csak Arányi Jellytől hallott Nocturne et Tarantella, op. 28 (1915) néhány sajátos vonása – elsősorban 
azok, amelyek a darab jelleg zetes, egzotikus színezetét adják – miként járulhatott hozzá a 2. hegedű- 
zongora szonáta közép-európaian „egzotikus” hangvételéhez.

(buky.virag@abtk.hu)

IVAN ĆURKOVIĆ (ZÁGRÁBI EGYETEM, ZENEAKADÉMIA)

A 17. és 18. századi európai zene a horvát nyelvű általános zenetörténetekben

Miután a zágrábi Zeneakadémián 1948-ban megalapították a Zenetörténeti Tanszéket, az akkori  
Jugoszláviában megnőtt Josip Andreis horvát zenetörténész munkásságának jelentősége. 1942-ben 
jelent meg először az egykötetes Zenetörténete, amely az utolsó, 1970-es évekbeli kiadásig négy  
kötetre bővült, és meghatározó szerepet játszott a zenetörténet-oktatásban Horvátország és a többi 
jugoszláv köztársaság területén is. Az első átfogó horvát nyelvű zenetörténet szerzője nem Andreis 
volt, megelőzte Vjenceslav Novak kéziratban maradt, a 19. század utolsó évtizedében készített 
tankönyve és Stjepan Hadrović (1911) rövid kompilációs írása. Az Andreis tevékenységét követő publi-
kációk (Hubert Pettan 1943–1945-ben és 1972-ben, Nenad Turkalj 1957-ben és 1980-ban, Stanislav 
Tuksar 2000-ben) megmaradtak a tankönyv, illetve a szerényebb terjedelmű, általános olvasói közön-
ségnek szánt áttekintések szintjén.

A horvát zenetörténészeket Franjo Ksaver Kuhač ideje óta elsősorban a horvát zene iden titása és 
fejlődése érdekelte. Ennek megfelelően Andreis Zenetörténetének későbbi kiadá saiban a negyedik 
kötetben szereplő A horvát zene története állt a kutatás középpontjában, annak ellenére, hogy az 
első három kötet enciklopédikus, szélesebb forrásbázison alapuló általános zenetörténete módszer-
tani szempontból ugyancsak érdekes. A felsorolt szerzők számára az általános és a horvát zene-
történet összefüggéseit főképp a 19. és 20. század zene története mutatta meg. E beszámoló ezzel 
ellentétben a 17. és a 18. század általános zenetörténetét helyezi a figyelem középpontjába, azzal a 
céllal, hogy kimutassa, hogyan közelítette meg ezt a területet Andreis és a többi horvát zenetörté-
nész módszertanilag és tartalmilag, továbbá hogy meg lehet-e náluk figyelni bizonyos közép-európai 
zenetörténeti tendenciákat.

(icurkovic@muza.hr)

CSELÉNYI MÁTÉ (LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM)

„Cziffra játékában meleg szív is dobog” – Cziffra György pályaképe 1954–1956 között

1956-os disszidálása előtt Cziffrának mindössze harminckét hónap elegendő volt ahhoz, hogy bár-
zongoristából Liszt-díjas zongoraművésszé váljon. Az, hogy a bő két esztendő során milyen reperto-
árt épített ki, milyen tendenciák figyelhetők meg pályájának ebben az időszakában, hogyan reagált 
az 1950-es évek sok szempontból zárt és szabályozott magyarországi zenei rendszerére, hogyan  
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fogadta játékát a szakma és a közönség, mind ez idáig jószerével ismeretlen volt. Előadásom első  
felében ismertetem az 1954-es pálfordulást követő – eddig nem összegzett – Cziffra-repertoárt.  
Ezután fogadtatását szeretném részletezni. A tárgyalt időszak több mint harminc koncertje, kis híján 
ötven felvétele, közel száz sajtóforrása, másfél tucat kritikája és számtalan levéltári, archívumi doku-
mentuma alapján kívánok választ adni a kérdésekre.

Jemnitz Sándornak a címben idézett mondata rávilágít arra a dichotómiára, ami akkor és azóta is 
jellemzi a Cziffra-interpretációkról, illetve Cziffráról szóló diskurzust. Előadásom célja, hogy árnyaljam 
a Cziffráról kialakult képet elsősorban a repertoár- és fogadtatástörténet ismertetésével.

(cselenyi.mate@zeneakademia.hu)

DALOS ANNA (BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET)

Kultúrvonattal Bécsbe? Sámy Zoltán és a nyilasuralom zeneélete

Az első hírek már 1945-ben megjelentek arról a sajtóban, hogy 1944. december 23-án az Operaház 
zenekarának számos, nagyrészt nyilasszimpatizáns tagja Szálasi Ferenc 1944 októbere végén kineve-
zett zenei kormánybiztosának, Sámy Zoltánnak az irányításával felszállt egy úgynevezett kultúrvonat-
ra azzal a tervvel, hogy a Harmadik Birodalomban hangversenyeket adjon. A sajtóbeszámolók szerint 
menekülésük során gyakorlatilag kifosztották a Királyi Operaházat. Előadásomban nemcsak arra  
teszek kísérletet, hogy rekonstruáljam az Operaházban 1944 végén történteket, de arra is, hogy  
bemutassam a „kultúrvonatok” történetét, a hazai zeneélet Szálasi hatalomátvételét követő minden-
napjainak jellemzőit, a zene helyét a magyarországi nyilaskeresztes mozgalomban, valamint magyar 
muzsikusoknak a hungarista mozgalomhoz fűződő kapcsolatát. Ezenfelül arra törekszem, hogy a két 
világháború közötti időszak jellegzetes közép-európai élettörténeteként ábrázolva vázoljam fel a  
hegedűművész, karmester és zeneszerző Sámy Zoltán eddig feldolgozatlan pályájának eseményeit, 
különös tekintettel azokra az őt ért traumákra, amelyek e tipikusan keresztény középosztálybeli,  
osztrák–német orientációjú zenekultúrán felnevelkedett, tehetséges fiatal muzsikust elvezették a  
nyilaskeresztesekhez.

(dalos.anna@abtk.hu)

FAZEKAS GERGELY (LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM)

Kurtág zenéjének közép-európai identitása

„Közép-Európa nem állam, hanem kultúra és sors.” Milan Kundera fogalmazott így A megrabolt  
Nyugat, avagy Közép-Európa tragédiája című, 1984-es, nagy hatású esszéjében. Előadásomban arra 
teszek kísérletet, hogy Kurtág György életművét a Kundera által felvetett közép-európai identitás- 
kérdések kontextusában elhelyezzem. Amellett érvelek, hogy Kurtág zenetörténethez fűződő viszo-
nyában, a műveit átjáró, sokféle zenei hatás integrálásának szándékában éppúgy valamiféle sajátos 

„kelet-európaiság” tapintható ki, mint szövegválasztásaiban. A Kurtág által megzenésített szövegek 
között találunk magyar és román nyelvűeket (előbbi az anyanyelve, utóbbit a gyerekkorából hozta 
magával), s e két közép-európai nyelven kívül éppen az a két nagy irodalmi kultúra, a német és az 
orosz inspirálja elsősorban, amelyek a szellemi, földrajzi és geopolitikai topográfiában meghatároz-
zák, hogy mihez képest „közép” Európának ez a térsége. Az angol és a francia nyelv Samuel Beckett 
közvetítésével vált Kurtág életművének részévé, Beckett pedig ezer szállal kötődik a 20. század ele-
jén Közép-Európában lezajlott „nyelvi forradalomhoz”, amely kérdésessé tette nyelv és valóság viszo-
nyát, a hitet, hogy a nyelv képes a kifejezésre. „Közép-Európa sűrített képe akart lenni Európának – írja 
Kundera –, […] a nemzetek Európájának miniatűr modellje, melynek szabálya: maximális változatos-
ság minimális területen.” A mondat tökéletes jellemzése lehetne Kurtág zenéjének is, ha „Közép- 
Európa” helyére „Kurtág” nevét írjuk, „Európát” pedig az „euró pai zenetörténettel” cseréljük fel.

(fazekas.gergely@academy.liszt.hu)

FEDOSZOV JÚLIA (LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM)

A zene szerepe az első magyar mozdulatművészeti iskolákban és nyugat-európai előképeiknél

A 20. század első évtizedeiben Nyugat-Európa-szerte forradalmian új táncnyelvekkel, illetve a zene és 
a mozdulat összekapcsolásának új módjaival kísérleteztek a táncosok. Egyesek a balett felől érkeztek, 
míg mások képzőművészettel, építészettel foglalkoztak, mielőtt szabad, expresszív, esetleg modern 
táncként vagy mozdulatművészetként megnevezett irányzataik gyakorlati és elméleti megalapozásá-
hoz fogtak. Megint mások az új mozdulatkultúrához a zenepedagógia, az életreform és az akkor  
születő gyógytorna felől közelítettek.

Az első magyar iskolaalapító, Dienes Valéria előképe az akkoriban Párizsban működő Raymond és 
Isadora Duncan görög tornája és ösztönös művészete volt. Madzsar Alice Norvégiában, Bess Mensen-
diecknél, a női torna úttörőjénél szerzett diplomát, Szentpál Olga és Kállai Lili tanfolyamának alapja a 
Drezda melletti Hellerauban oktató Émile Jaques-Dalcroze zenepedagógiai módszere volt, míg Berczik 
Sára Bécsben tanult a Duncan-tanítvány Ellen Telsnél és a bécsi keringőt színpadi szólóműfajjá alakító 
Grete Wiesenthalnál.

A Budapesten működő iskolák tehát nyugat-európai minták közép-európai adaptációiként jöttek 
létre. Ugyanakkor az említett iskolaalapítókat megkülönböztette a színpadi produk ciókat is létrehozó 
nyugati pályatársaktól, hogy ötük közül négyen folytattak felsőfokú zenei tanulmányokat.

Előadásomban az iskolaalapítók és nyugat-európai mestereik írásai, a korabeli beszámolók, vala-
mint műsorlapok alapján a következő kérdésekre keresem a választ: Vajon az iskolaalapítók zenei  
érdeklődése és ismeretei milyen mértékben, milyen területeken befolyásolták mozdulatművészeti  
tevékenységüket? Milyen hatást gyakorolt zenei műveltségük az iskolákban folyó pedagógiai és tánc-
kompozíciós munkára, valamint a nyilvánosan bemutatott produk ciók zenei kíséretére?

(juliafedoszov@gmail.com)
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GILÁNYI GABRIELLA (BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET)

Egy 15. századi felvidéki kottaíróműhely kódexek és kódextöredékek tükrében

A gregoriánt másoló középkori szkriptóriumok notátorai örökölt-tanult kottaírásukkal – Magyar-
országon többnyire az esztergomi notáció változataival – rögzítették a helyi egyház egyéni össze-
állítású liturgikus énekanyagát. Változást a magyar peremvidék városainak gazdasági-kereskedelmi 
fejlődése, az oktatás és az írásbeliség demokratizálódása hozott, és az ezzel járó társadalmi átalakulás, 
amely a 15. században szabad utat nyitott a megrendelés re dolgozó hivatásos (világi) kottaírómű-
helyek előtt. A városiasodásban élen járó Felső-Magyarországon működő mesterek elődeiktől eltérően 
kapcsolatban álltak egymással, sőt, vándoroltak a műhelyek között, mindeközben sokoldalú, sajá-
tosan nemzetközi, mondhatni „közép-európai” kottaírói szaktudásra tehettek szert.

A Felvidékről fennmaradt közép-európai forráscsoportok közül kiemelkedik egy általunk nem -
régiben azonosított forráskör, legújabban egy miseénekeket közlő graduálekódex tö redékei buk-
kantak fel muzeális gyűjteményekből, padlásokról. A források mögött feljsejlik a konkrét műhely is, 
sőt, e műhely egyéni kottaírásmodorának többféle árnyalata. A források összekapcsolására 2018-ban 
tettünk javaslatot a notációk többszintű, izgalmas kapcsolódása alapján. Mindenekelőtt az szúrt 
szemet, hogy a műhelyspecifikus jelleg zetességeken túl a kottázás felületibb rétegében kreatívan 
elegyednek különféle notáció elemek: tehát kéziratról kéziratra eltér a középkori magyar, cseh, német 
eredetű neuma formák aránya ugyanazon szkriptórium műveiben! A feltárt paleográfiai-könyv tör-
téneti adatok alapján előadásunkban javaslatot teszünk e konkrét városi műhely meghatározásá ra is.

„A középkori magyar íróműhelyek kutatása nem jutott még olyan stádiumba, hogy a scriptoriumok 
összegző felsorolására, történetük vázolására vállalkozhatnánk” – írta Szendrei Janka 1988-ban. Kora-
beli leírások, dokumentumok, beszámolók híján sajnos azóta is a fennmaradt elsődleges források a 
legfőbb bizonyítékai egy-egy műhely egykori létezésének. Mindezek dacára a zenei kódexeket másoló 
szkriptóriumok lokalizálásában nagy előrelépés történt a közelmúltban – mindez az új szemléletű, 
olykor mikrotörténelmet feltáró forráskutatásnak, az újonnan napvilágra került kódextöredékeknek 
és azok aprólékos zenei paleográfiai vizsgálatának köszönhető.

(gilanyi.gabriella@abtk.hu)

GYÁNI GÁBOR (BTK TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET / EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM)

Közép-Európa történeti imaginációja

A Közép-Európa fogalom eredetileg német „találmány” volt, és ehhez legalább a 20. század elejéig 
kell visszatekintenünk: Friedrich Naumann, egyébként liberális, de birodalomban gondolkodó német 
politikus-teoretikus vetette fel, és kimondottan a Drang nach Osten jegyében keletkezett. A gondolat 
azonban hamar elenyészett. A két háború között cseh és főként lengyel történészek vették fel újra  
az elejtett fonalat, amely merőben más regionális képletet és politikai hátsógondolatot rejtett magá-
ban, és kifejezetten birodalom-ellenesség volt a fő üzenete. Az 1980-as években, nyugati emigráns 

kelet-európai értelmiségiek (részben írók) ösztönző hatására a fogalom képviselete és diskurzusa új 
lendületet nyert. Nálunk Szűcs Jenő nevezetes régió-esszéje jelentette a kezdetet, amelyhez írók 
(Konrád György) és történészek (Hanák Péter) csatlakoztak. Vita is kialakult a magyar mainstream tör-
ténetírás (Pach Zsigmond Pál, Berend T. Iván és Ránki György, valamint Niederhauser Emil) és a közép- 
európai gondolat historikus képviselői között. Ez utóbbi Közép-Európa fogalom előterében, a modern 
kort illetően, az Osztrák–Magyar Monarchia politikai és főként kulturális-mentális integráló szerepe 
állt. Egyben burkoltan antiszovjet és antikommunista mondanivalója is volt a regionális történeti 
identitás eme konstrukciójának. A lengyel történészek között ekkor is akadtak hű képviselői az elgon-
dolásnak, ők azonban más területi kiterjedést tulajdonítottak Közép-Európának, mint amit az osztrák 
(Erhard Busek) és magyar szószólók (a lengyel keletiesebb volt az övékénél). 1989/90 után hamar hát-
térbe szorult a történeti elképzelés, a posztkommunista régió ugyanis közvetlenül Európába kezdett 
(volna) betagolódni. Az Antall József által létesített Visegrádi együttműködés tisztán politikai fejle-
mény, és nem tűnik különösebben szilárd vagy hatásos politikai (érdekképviseleti) képződménynek. 

(gyani.gabor@abtk.hu)

IGNÁCZ ÁDÁM (BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET)

A latin-amerikai populáris zene útjai a kádári Magyarországon

Ebben az előadásban azt vizsgálom, hogy a latin-amerikai populáris zene mely formái váltak ismertté 
a kádári Magyarországon, és a hazai előadók miképpen próbálták meg újrahasznosítani, a zenés  
szórakozás lokális hagyományaihoz idomítani ezeket.

Elemzésem középpontjában (egykor) népszerű közép- és dél-amerikai zeneszámok feldolgozásai 
állnak. Ezek segítségével igyekszem majd bizonyítani, hogy a latin-amerikai zene hazai recepciójának 
1956 és 1990 között bekövetkező változásai egyáltalán nem függetleníthetők az államszocialista  
Magyarország latin-amerikai országokkal létesített, hivatalos diplomáciai kapcsolatainak ki- és leépü-
lésétől. A választott példákat amolyan indikátoroknak tekintem, amelyek sokat elárulnak arról, hogy 
a Kádár-korszak egyes periódusaiban miként is alakultak ezek a kapcsolatok, és miképpen találhatott 
e távoli földrészek (zene)kultúrája helyet a korszak „első” és „második” nyilvánosságában.

Elsőként a „latin zene” 1956 utáni divatjával foglalkozom; majd érintem a keleti blokkban is nép-
szerű folkorisztikus populáris zenei stílusok problémakörét; rekonstruálom, hogy milyen utakon jutot-
tak el Magyarországra a politikai dalok Kubában és Chilében kibontakozó új trendjei; és végül szót 
ejtek a rendszerváltás környékén hazánkba települő andoki zenészekről is, akik – magyar muzsikusok-
kal szövetkezve – „indián” zenekarok létrehozásával próbálták a hazájuk zenéje iránti érdeklődést 
életben tartani.

A latin-amerikai populáris zene magyarországi recepciójának és adaptációjának története sok szem-
pontból egy tipikus kelet-közép-európai történet, ám az előadás során nemcsak a hasonlóságokra, de  
a régió országai között e vonatkozásban megfigyelhető különbségekre is igyekszem rámutatni.

(ignaczadam@gmail.com)
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KACZMARCZYK ADRIENNE (BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET / LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM)

Liszt magyarságképe és a Czigánykönyv

A Magyar rapszódiák 1–15. darabjának 1851–53 közötti kiadása után Liszt 1859–61 között három 
nyelven jelentette meg A czigányokról és az ő zenéjükről Magyarországon című, eredetileg a tizenöt 
style hongrois-feldolgozás bevezetőjéül szánt könyvét. Mivel a kor magyar nemzeti zenéjének számító 
stílus szerzőségét Liszt a cigányoknak tulajdonította benne, a könyv, mint ismeretes, botránykő lett 
idehaza. Míg honfitársai a nemzeti öntudat megsértésével vádolták, Liszt váltig állította, félreértésről 
van szó. Annál zavarba ejtőbb, hogy a részben jogos méltatlankodás dacára, könyve 1881-es második 
kiadásában változatlanul hagyta az inkriminált passzusokat.

A könyv idestova százhatvan éve foglalkoztatja a magyar, az utóbbi évtizedektől kezdve a nemzet-
közi kutatást is; a sokrétű hazai szakirodalom mellett születtek kitűnő, a Liszt-életmű, a style hongrois 
és a magyar történelem beható ismeretéről tanúskodó külföldi munkák is. A kutatók a Czigánykönyv 
tartalmát rendszerint a zenetörténeti ismeretek hiányos voltával, a megjelenése kiváltotta indulato-
kat nacionalista attitűddel magyarázzák. Az a kérdés azonban, hogy a zeneszerző miért nem változ-
tatott nézetén, mind ez idáig megválaszolatlan maradt. Az előadás ezt a hiányt szeretné pótolni. Úgy 
vélem, Liszt és honfitársai egyaránt eszményíteni igyekeztek a magyarságot; a két fél közötti félreér-
tés szellemi hátterük különbségeiből, honfitársai magyar, illetve kelet-közép-európai és Liszt francia, 
illetve nyugat-európai látásmódjából fakadt.

(kaczmarczyk@t-online.hu)

KOMLÓS KATALIN (LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM)

Egy magyar gróf, Beethoven holtig hű barátja

Gróf Nikolaus Zmeskall von Domanovecz (1759–1833), azaz Zmeskall Miklós, a bécsi Magyar Királyi 
Kancellária titkára jeles muzsikus is volt: csellójátékos, kamarazenész, és zeneszerző. Beethoven bécsi 
letelepedését követően hamarosan kapcsolatba kerültek egymással, és Zmeskall a Beethoven körül 
tevékenykedő muzsikusok körének (Schuppanzigh, Kraft, Punto, stb.) lelkes tagja lett. Beethoven neki 
ajánlotta f-moll vonósnégyesét (op. 95).

Zmeskall szerény, készséges ember volt, és szolgálatkészségét Beethoven ki is használta sokféle 
ügyes-bajos dolgában. Mint afféle gyakorlatlan agglegény, a háztartás és a minden napi élet útvesz-
tőiben botorkálva első mentsvára mindig Zmeskall volt, legyen szó megfelelő lúdtollak beszerzéséről, 
lakásbérlésről, háztartási alkalmazottak kiválasztásáról éppúgy, mint a zongorakészítőkkel vagy kotta-
kiadókkal való gyakori nézeteltéréseit követő kibékítésekről.

Beethoven több mint 150 levelet írt Zmeskallnak: többet, mint bárki másnak életében. A gúny- 
nevekben, szójátékokból eredő tréfás megszólításokban bővelkedő levelek Mozart hasonló szokásaira 
emlékeztetnek, és a közeli barátságot bizonyítják, hiszen a kedves-ugratós humort az ember csak a 
hozzá közelállók felé gyakorolja. Zmeskall az olykor durvább bécsies kiszólásokat sem vette zokon, és 

mindenben segítségére volt a nehéz természetű, öregedő és süketedő Beethovennek. Az utókor 
ezért feltétlen köszönettel tartozik neki.

(komlosk@t-online.hu)

KUSZ VERONIKA (BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET)

Dohnányi és Bécs 1904/1944

„Gyakorlati szempontból […] Bécs volna a legcélszerűbb” – rekonstruálta Vázsonyi Bálint a tizenhét 
esztendős Dohnányi Ernő feltételezett dilemmáit felsőfokú tanulmányai helyszínét illetően. „Akár 
ott honról is felutazhatna az órákra, vagy – ha szobát bérel is ott, – minden hét végére hazame-
hetne; hatvan kilométerre távolodik el csupán, s övé mindaz, amit évszázadok gyűjtöttek a császár-
városban.” (Vázsonyi, Dohnányi Ernő, 1971) Mint az közismert, Dohnányi akkor másképp döntött, 
életének számos későbbi pontján azonban fontos szerepet játszott Bécs városa. Előadásomban két 
ilyen, egymástól nagyon különböző időszakba szeretnék betekintést nyújtani. Előbb a fiatal zene-
szerző–zongoraművész korai, Bécsben töltött éveit mutatom be elsősorban gazdag szakmai és 
személyes kapcsolatrendszerén keresztül – a vizsgálódás alapjául pedig a Winterreigen című zongora-
ciklus (op. 13, 1904–1905) új szempontú elemzése fog szolgálni. Az előadás másik része négy év-
tizeddel későbbre, egy jóval sötétebb periódusra fókuszál: Dohnányi 1944. novemberi emigrációjá-
nak körülményeit, menekültként töltött bécsi hónapjait, s ottani utolsó, megrázó körülmények közt 
adott hangversenyeit eleveníti fel a Zenetudományi Intézet Dohnányi-gyűjteményének és a Florida 
State University Kilényi-hagyatékának izgalmas, a szakma előtt eddig ismeretlen forrásait is felhasz-
nálva.

(kusz.veronika@abtk.hu)

LOCH GERGELY (LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM)

A hanglemez mint tárgy és mint dokumentum. Közép-európai filmnarratívák a gramofon-kor-
szakról

Előadásom három olyan közép-európai filmmel foglalkozik, amelyben fontos szerepet ját szanak  
a gramofonkorszak populáris zenei hanglemezei. Az elsőként ismertetett két film ben (Elek Judit – 
Mándy Iván: Sziget a szárazföldön, 1969; Jan Švankmajer: Picknick mit Weissmann, 1968) a hangle-
mezek funkciója szorosan összefügg azok tárgyi mivoltával. Szerepüket egyfelől a társadalom és kul-
túra 20. századi változásai, másfelől az alkotók tárgyak iránti sajátos érzékenysége szempontjából 
mutatom be. Ezután azt tárgyalom, milyen viszonyban áll funkciójuk a lemezek mint dokumentumok 
tartalmával, a hangfelvételek történeti hátterének konkrét részleteivel, amelyek a filmekben rejtve  
maradnak. Ez a kérdés a figyelmet Dajos Bélára, az 1920-as évek egyik legismertebb berlini tánczene-
kar-vezetőjére irányítja. Az ő figurájának bemutatása vezet el a harmadik filmhez (Bolváry Géza: Ein 
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Lied, ein Kuß, ein Mädel, 1932), amely módot ad rá, hogy az 1960-as évek perspektíváját összehason-
lítsam a gramofonkorszak saját hanglemez-narratívájával.

A fent vázolt gondolatmenet mindegyik mozzanata olyan jelöléseket helyez el Európa térképén, 
amelyek összessége Közép-Európát mint szoros társadalomföldrajzi egységet rajzolja ki a populáris 
zene 20. századi történetében, különösen abban az időszakban, amelyet Johanna Broman Åkesson a 
dallam korszakának [melodins epok] nevez.

(loch.gergely@gmail.com)

MURVAI-BŐKE GABRIELLA (LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM)

„Gyöngéd fegyverek” a népi demokrácia szolgálatában – a szovjet mintára létrehozott művész-
együttesek megalakulása Kelet-Közép Európában

A negyvenes évek második felében és az ötvenes évek elején Közép- és Kelet-Európa-szerte, az  
Alexandrov-együttes mintájára a hadseregek égisze alatt működő művészeti együttesek alakultak, 
melyek célja volt, hogy – elhatárolódva a kapitalista országoktól – reprezentálják saját néphadseregü-
ket, szórakoztassák és ideológiailag neveljék a katonákat. A szovjet befolyás révén kialakult kulturális 
háttér főként a kezdeti években határozta meg műsorpoli  ti kájukat, emellett a baráti művészegyütte-
sek műsorai és a helyi művészeti folyamatok is szerepet játszottak repertoárjuk alakulásában. Előadá-
somban a kelet-német, a lengyel, a csehszlovák és a magyar együttesekre fókuszálva a kevés szekun-
der forrás, a magyar együttes archívumi dokumentumai és a sajtóanyagok alapján kísérlem meg 
feltárni megalakulásuk körülményeit, kiemelve a lokális eltéréseket, amelyek meghatározták az 
együt tesek későbbi művészeti profilját.

(boke.gabriella@gmail.com)

OZSVÁRT VIKTÓRIA (BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET)

Egy közép-európai Párizsban? – Reflexiók a magyar zenetörténetre Haraszti Emil magyar és 
francia nyelvű írásaiban

Haraszti Emil 1907 és 1929 között a Budapesti Hírlap zenekritikusaként tevékenykedett, 1920-tól 
1927-ig újjászervezte és igazgatta a budapesti Nemzeti Zenedét, majd 1927-től kulturális attaséként 
ideje jelentős részét Párizsban töltötte, ahol többek között a Nouvelle Revue de Hongrie születése 
körül bábáskodott. Mindeközben több nyelven jelentek meg publikációi változatos zenetörténeti  
témákról. E sokfelé ágazó életpálya apropóján elsősorban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a 
magyarországi zenei közélet aktív szereplőjeként milyen módon kapcsolódott Haraszti a nemzetközi 
zene- és művelődéstörténeti áramlatokhoz, illetve a kulturális politikához. Előadásomban arra is kité-
rek, hogy megjelenik-e Haraszti írásaiban a francia kultúrával egyre szorosabbra fonódó kapcsolat 
szemléletformáló hatása, miként tükröződik témaválasztásaiban, tárgyalásmódjában vagy metodiká-

jában, és milyen nyomot hagyott a magyar zenetörténetről kialakított nézetein. Haraszti írásainak 
áttekintése apropóján azt is vizsgálom, hogy a magyar, angol, német és francia nyelven megfogal-
mazott íráscsoportokban felbukkan-e a közép-európaiság és a nyugat-európaiság kategóriája, egyál-
talán: valamiféle jól körülhatárolható egységként értelmezte-e Haraszti az európaiság fogalmát a  
tör ténelemben és a művészetben, amikor egyes nemzetek zenetörténetéről és komponistáiról gon-
dolkozott.

(ozsvart.viktoria@abtk.hu)

PAP JÁNOS (LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM)

Közép-európaiság a magyar hangszerépítészetben

Nem beszélhetünk magyar hangszerkultúráról anélkül, hogy ne vennénk figyelembe a tényt: országunk 
Körép-Európában fekszik, melynek határai, Kunderát idézve: „…képzeletbeliek, és minden új törté-
nelmi helyzetben újra és újra megvonandók.” A legfontosabb megállapítás, hogy Magyarország föld-
rajzi elhelyezkedése a környező országok lakosaira elszívó és egyben befogadó hatással volt, mind  
fizikai, mind kulturális értelemben. Az ide menekülő és ide betelepített népcsoportok, illetve a hódítók 
magukkal hozták hangszereiket, hangszerkészítési kultúrájukat, olyan technológiai megoldá sokat, 
amivel a magyar hangszerkészítők korábban nem találkoztak. Érdekes megfigyelés, hogy a 19. század-
ban a magyar nyelvet nem birtokló lakosság hangszerészeihez második hullámban, főként az anya-
nyelv gondtalan használhatósága miatt újabb mesterek (leggyakrabban rokonok) érkeztek az anya-
országokból. Ám így is tökéletesen asszimilálódott hangszerész-dinasztiák alakultak ki, a magyar 
zenekultúra elkötelezett támaszai. Egyes hangszerek európai elterjedésében tranzitországként mű-
ködtünk, ám hozzá is tettük a magunk sokféleségből táplálkozó, kreatív tudását (lásd koncertcim-
balom, reformtárogató). Tanulni elsősorban „Közép-Európát tanultuk meg”; a magyar hangszerészek 
tanulóútjainak első állomása szinte mindig Bécs és Prága volt.

Hangszereink születésének, fejlődésének legfőbb indukálója természetesen a zenénk maga, és 
ezen keresztül Közép-Európa, illetve Európa zenéje. Ha közép-európaiságunkat szimbólumokkal  
szeretnénk kifejezni, akkor nem feledkezhetünk el a tölgyfáról, mélyből táplálkozó, elágazó gyökerei- 
ről, dús, szélben hajladozó lombjairól, tápláló terméséről. Fájából hordó készíthető.

(hangoskola@gmail.com)

PÉTERI LÓRÁNT (LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM)

„Mr. Mahler at the Harpsichord”: Gustav Mahler Bach-szvitje

Az utolsó publikáció, amelyik Gustav Mahler neve alatt még életében megjelent, egy Johann Sebastian 
Bach zenekari szvittételeinek átdolgozásából készült összeállítás volt. A partitúrát a New York-i szék-
helyű G. Schirmer kiadó adta közre 1910-ben. A New York-i Filharmonikusok együttese, amelynek 
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Mahler ekkor vezető karmestere volt, 1909 novembere és 1911 februárja között összesen tizenkilenc 
alkalommal szólaltatta meg a művet különböző amerikai helyszíneken, a billentyűs hangszer mellől 
dirigáló zeneszerző irányításával. A Bach-szvit Mahler közreműködésével egyetlen egyszer hangzott 
el Európában, egy olyan római hangversenyen, amelynek eredetileg tervezett programját különböző 
körülmények miatt radikálisan át kellett alakítani.

A h-moll (BWV 1067) és a D-dúr (BWV 1068) szvitek egyes tételeiből készült összeállítás némiképp 
szimfóniaszerű nagyformát eredményezett. Az átdolgozás hangszerelési változtatásokat, continuo szó-
lam komponálását, a kottázás artikulációs és frazeálási céloknak alárendelt átalakítását, valamint új 
előadási utasítások bevezetését vonta magával. A Bach-szvit, illetve annak Mahler vezetésével zajló 
előadásai és azok fogadtatása számos kontextusban értelmezhetők. A jelenség vizsgálható Mahler  
zeneszerzői Bach-recepciójának tükrében, karmesteri repertoárjának (s az abban szereplő egyéb  
Bach-műveknek) a környezetében, egyéb mahleri átdolgo zásokkal összevetve, a zenefilológia és az 
előadói praxis szövegösszefüggésében, a perfor mativitás esztétikája felől, a Bach-recepció és a histo-
rikus előadás általános történetének nézőpontjából, illetve kulturális transzferjelenségként is. A Bach- 
szvit előadásai és nyomtatásban való megjelentetése ugyanakkor értelmezhető olyan erős állításként is, 
amellyel a bécsi operaigazgatói székből 1907-ben felálló, s ekkortól New Yorkban működő zeneszerző 
mintha a saját kulturális önazonosságát kívánta volna meghatározni az amerikai nyilvánosságban.

(peteri.lorant@zeneakademia.hu)

SZABÓ FERENC JÁNOS (BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET / LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM)

Magyar hanglemeztörténet – közép-európai kontextusban

A korai nemzetközi hanglemezcégek az Osztrák–Magyar Monarchia bukása előtt és után is többé-ke-
vésbé egységes piacként tekintettek Közép-Európára. A The Gramophone Company elkülönített  
katalógusszám-csoportot hozott létre az Osztrák–Magyar Monarchia és néhány szomszédos állam 
„nem-német” nyelvű hangfelvételei számára, s az e katalógushoz tartozó területet – gyakori változta-
tásokkal – hol a berlini, hol a bécsi, hol pedig a budapesti vezérképviselet irányítása alá rendelte, így 
több esetben is a cég budapesti vezérképviselőjének feladata volt a bosnyák, szerb, de akár bolgár 
hangfelvételi ülésszakok megszervezése. Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásával ez a közös 
piac feldarabolódott, Budapest regionális vezető szerepe jelentősen csökkent, míg Prágáé megnö-
vekedett. A kapcsolódási pontok azonban nem tűntek el: a sokoldalú Sternberg cég saját márkájú 
gramofonlemezeinek nagy része csehszlovák lemezcég felvételeit tartalmazza, néhány magyar le mez -
felvételt lengyel lemezmárka átvételében is ismerünk, sőt az Edison Bell International Ltd. ma trica -
szám-rendszerének alapos vizsgálatával kijelenthető, hogy a cég jugoszláv, magyar és román felvéte-
lei kifejezetten szoros kapcsolatban állnak egymással.

Előadásomban irattári dokumentumok, korabeli nyomtatott források és a repertoár vizsgálatán 
alapuló rövid esettanulmányokban bemutatom az 1920 előtti és utáni Közép-Európa hanglemez-
céges hálózatának kapcsolódási pontjait. Az 1914 előtti egyetlen magyar lemezcég, az Első Magyar 
Hanglemezgyár repertoárjának és tevékenységének vizsgálatával pedig felvetem annak lehetőségét, 

hogy a céget valóban közép-európai vállalkozásként definiáljuk. Előadásommal amellett érvelek, 
hogy a magyar hanglemeztörténet eseményeinek és folyamatainak megértése nem lehetséges a kör-
nyező országok hanglemeztörténetének ismerete nélkül, a magyar diszkológiai kutatásnak is nemzet-
közinek kell(ene) lennie.

(szaboferencjanos@gmail.com)

TÓTH EMESE (BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET)

A Zichy család zenei mecenatúrája a 18. századi Óbudán

1747. november 28-án kelt Quittungjában harminc zenedarab kifizetését ismerte el Adalbert Fauner. 
A bécsi népopera egyik első zeneszerzőjeként számontartott, a szakrális műfajokban is járatos kom-
ponista műveit Severin páter, trinitárius titkár útján küldte meg Zichy Miklós óbudai grófnak. A főne-
mes támogatását élvező szerzetesrend elöljárója kiscelli kolostorából id. Esterházy József bán zene-
karának repertoárépítését is segítette, sajátos hidat képviselve a hazai udvarok és a külföldi kulturális 
élet szereplői között. Működése egybeesett a mecénás Zichy család óbudai barokk kastélyának építé-
sével, amelynek udvartartásában jezsuita és trinitárius ajánlással zeneszerzők – köztük a győri Ignatz 
Kunath – foglalkoztatása, valamint hangszermegrendelések utalnak arra, hogy Óbuda közel két évti-
zedig egy kisebb főúri rezidencia ígéretét hordozta, bécsi, pozsonyi és olmützi kapcsolatrendszerrel. 
Előadásom témája a Zichy család műveltségének és az óbudai barokk zenekultúrának a mikrohistóriai 
áttekintése, a korabeli kulturális transzfer lehetséges útvonalaival, új levéltári források bevonásával és 
zenei ikonográfiai vonatkozással.

(toth.emese@abtk.hu)

VIKÁRIUS LÁSZLÓ (BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET / LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM)

Bartók kelet-európaisága, Bartók közép-európaisága

A Kárpáti János által „Symphonia hungarorum”: Magyarország zenekultúrájának ezer éve címmel 
megrendezett nagyszabású kiállítás anyagát utóbb Képes magyar zenetörténet címmel jelentette 
meg. Az időszak számos vezető hazai zenetörténészének munkáját össze fogó kötetben a szerkesztői 
előszót Tallián Tibor esszéje követi „Bevezetés: Zenetörténetek a régi Magyarországról” címmel.  
A történelem és az arról szóló lehetséges történetek különb ségével szembenéző mélyenszántó írás 
érthető módon emeli ki Bartók Béla alakját. Életrajza, pályája, szinte a teljes régió nemzetiségeinek 
népzenei kincsét gyűjtő, föltáró és művészi zenében kamatoztató tevékenysége kétségkívül különö-
sen példázatossá teszi személyét is, működését is – túl kivételes alkotói, tudósi rangján és tekintélyén.  
Az 1904-ben először fölismert, majd 1906-tól szisztematikusan gyűjtött parasztzene Európa keleti 
felének népzenéjeként volt számára jellemezhető. Zongoraművészi és zeneszerzői pályája viszont 
szükségszerűen Nyugat-Európához kötötte. Az első világháború és forradalmi időszak után ugyan 
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egyaránt gondolkodott a keletre és a nyugatra történő kivándorlás lehetőségén, végül a II. vi lágháború 
kezdetéig mégis Budapesten maradt. Szerződése a korszak egyik legjelentősebb zeneműkiadójával,  
a bécsi Universal Editionnal az egykori Monarchia közép-európai kapcsolatrendszerét tartotta fönn a 
két világháború között, míg zenéjében és tudományos munkásságában maradt Kelet-Európa képvi-
selője. Tallián Tibor esszéjének gondolatmenetéhez is kapcsolódva kívánom e sajátos kettőséget az 
előadásban életrajzi és zenei példákon, mindenekelőtt a népdalfeldolgozás műfajának az életműben 
játszott változó szerepén keresztül megvilágítani. E vizsgálódás ugyanakkor amellett, hogy a Tallián 
Tibor esszéjében is szóbahozott, s korábban több tanulmányban kifejtett Tánc-szvit értelmezésé - 
hez kíván kapcsolódni, a Képes magyar zenetörténet szerkesztője, s különösen a „Bartók Béla és egy  
Duna-völgyi zenei integráció lehetősége” címmel közölt tanulmány szerzője, a nemrégiben elhunyt 
Kárpáti János emléke előtt is tisztelegni szeretne.

(vikarius.laszlo@abtk.hu)
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