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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

dr. Hegedüs Imréné sz. Jakabffy Klementina
2016. augusztus 5-én elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2016. augusztus 22-én 12 órakor lesz a 
Farkasréti temetőben. 

A gyászmisét a temetés után celebrálják a Farkasréti templomban.
A gyászoló család

Szomorújelentések

Demény Attila
Les adieux – Nina Panieva-Sebesi emlékére

Fájdalommal tudatjuk, hogy életének 84. évében elhunyt 

Nina Panieva-Sebesi 
zongoraművész. 

2016. szeptember 8-án, csütörtökön 12 órakor örmény apostoli 
egyházi szertartás szerint veszünk végső búcsút tőle a Házsongárdi te-

metőben. Szeretettel és kegyelettel emlékezünk rá! 
A gyászoló család

2016. 09. 07. – Szabadsag.ro 

Akkoriban, diákkoromban, a moszkvai 
Neuhaus iskolából érkezett zongoristafe-
nomén kolozsvári koncertjeinek mágikus 
hatása volt. Mintha egy másik bolygó-
ról érkezett volna. Hogy honnan volt en-
nek a csodálatos, kifinomult, arisztokrati-
kus ízlésű és tökéletes zongora techniká-
val megáldott asszonynak a mágikus ere-
je, nagy rejtély. Persze, a titkokat meg kell 
fejteni. Ám az ember, ahogy közelít a titok 
felé, mindig valamilyen falba ütközik. A 
kimondhatatlan, a megfoghatatlan falába. 

Ugyanis amikor Panieva leült a zongorá-
hoz és muzsikált, soha nem érezted, hogy 
másként is lehet, hanem azt, hogy ez ak-
kor és ott pontosan ÍGY VAN. A hiteles 
előadók, a legnagyobbak kiváltsága ez a 
kivételes képesség. 

Hálás vagyok, hogy tanítványa lehet-
tem. Izgalmas volt az első személyes talál-
kozás. Panieva már a kolozsvári zenész-
legendák elit szereplője volt. Ez az asz-
szony egyszerűen nem tudott „félreütni”, 
hibázni. A zenei higiénia, a szöveghűség 

Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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kérlelhetetlen belső igénye sugárzott be-
lőle, és tanítványaitól is elvárta. Úgy hír-
lett, hogy többek között a 32 Beethoven-
szonátát is fejből tudja. Harmadéves ko-
romban, miután Sava György professzor, 
szintén kiváló és szeretett tanárom Né-
metországba telepedett, Panievahoz fel-
vételiztem Beethoven Les adieux szoná-
tájával. Az akkori fiatal „titán” természe-
tesen otthon felejtette a kottáját. Panieva, 
a másik zongoránál kérte a kottát. Félve, 
de szemtelenül azt feleltem: „úgy hallot-
tam, hogy a tanárnő az ösz-
szes Beethoven szonátát fejből 
tudja…” Soha nem felejtem el 
azt a tekintetet, ahogy rám né-
zett, és azt válaszolta: „igen, 
Panieva tudja Beethoven szo-
nátáit, de én magára voltam 
kíváncsi.” Leült, eljátszotta a 
Les adieuxt és akkor tudtam: a 
Les adieux ÍGY VAN. Felvett 
az osztályába, és nagyon közel 
kerülhettem hozzá.

Nem hallgathatom el, mi-
vel tanúja voltam a „Gh. Dima 
Zeneakadémia” méltatlan bá-
násmódjának Nina Panieva-
Sebesivel. Panieva a Moszk-
vai Konzervatórium Neuhaus osztályá-
ban aspiranturát, a legmagasabb dokto-
ri fokozatot kapott, és nálunk az akko-
ri bunkó egyetemi szamárlétrán folytat-
hatta vagy inkább kezdhette pályáját. Ak-
kor, amikor Neuhaus osztálya begyűjtötte 
a babérokat, és ontotta a világhírű művé-
szeket, Szvjatoszlav Richtert, Emil Gilelst, 
vagy éppen Nina Panieva-Sebesit. Ki te-
hető ma felelőssé Nina sorsáért? Annyit 
tudok, hogy a legnagyobb művészek az 
utókornak éltek. Bach, Mozart, Beetho-
ven, Bartók, Richter, stb., megannyi tör-
ténet… Panieva biztos közéjük tartozott.

Annak örülök, hogy sikerült megmen-
teni, digitalizálni és három CD-n kiad-
ni (RMZT 2006-2007) azokat a felejt-
hetetlen élő hangversenyeket, amit Nina 
Panieva-Sebesi és Ágoston András az ösz-
szes Mozart zongora-hegedű szonátájá-
nak legendás előadását őrzi. A két világ-
hírű, a Neuhaus moszkvai zongora és a le-
gendás Zsurka hegedűiskola találkozása 
felbecsülhetetlen értéket jelent.

Mit tudnék még hozzáfűzni? Hiszem és 
tudom, a rokon lelkek, talán nem ebben az 

életben, de valamikor biztos találkoznak. 
A Les adieux szonáta (Beethoven Sonata 
No. 26 Esz dúr, Op. 81a.) Panieva akkori 
előadásában ma is, amikor siratom, új di-
menziókat nyit meg nekem. A három tétel, 
a Lebewohl, Abwesenheit, Wiedersehen 
(búcsú, hiány, viszontlátás) értelme most 
már világos és húsbavágó.

Drága tanárnőm, hiányzol. Ez a máso-
dik tétel (Abwesenheit). A harmadikra, a 
viszontlátásra (Wiedersehen) én is várok. 
Addig is, Isten veled, nyugodjál békében. 
A viszontlátás reményében.

Megjelent a Szabadsag.ro  2016.09.10.
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Erzsébetvárosi Nagyboldogasszony-napi búcsú 2016. augusztus 15-én. Elől a gyergyószentmiklósi 
Vörösköpönyegesek, majd a papság, Szűz Mária szobrát vivő lányok, a kórusok, végül a zarándokok


