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LAVOTTÁTÓL KODÁLYIG
Zempléni verbunkos konferenciák (1990–2020)

Az 543 oldalas kötetben Barsi Ernő, Bónis Ferenc, Csáky Imre, Dombó-
vári János, Domokos Mária, Flach Antal, Fülep Márk, Gombos László, 
Horkay Tamás, Ittzés Mihály, Karpyak Andriy, Kassai István,  
Kemény Anna Mária, Korolenko Ilona, Papp Géza, Pethő Csilla, Rakos 
Miklós, Sziklavári Károly, Tátrai Zsuzsanna, Tusnády László tanulmá-
nyai, valamint Elek Szilvia és Zempléni Árpád irodalmi alkotásai olvas-
hatók. 

Dombóvári Jánostól a kötet fülszövegét idézzük:
A zempléni zenetudományi konferenciák mintegy három évtizedes 

történetét tartja kezében az olvasó. A tanulmánykötet a Tállyán nyugvó 
verbunkos-szerző, hegedűvirtuóz, színházi karmester, házitanító Lavot-
ta János Sátoraljaújhelyen megteremtett kultuszán keresztül Lavottától 
Kodályig taglalja a verbunkos zenei stílusával kapcsolatos legújabb kuta-
tási eredményeket, s amelyek a tizenkét konferencián – Sátoraljaújhelyen, 
Széphalmon, Tállyán – szerzőik előadásában elhangzottak.

A szakember rendhagyó kiadványt tarthat kezében, különösen akkor, 
ha például a Zenetudományi Dolgozatok, vagy akár a Magyar Zenetudo-
mányi Tanulmányok köteteivel veti azt össze. Különleges, mert a kézira-

tok szerzőitől – néhány kivételtől eltekintve – a 19. század magyar zené-
jének verbunkos stílusáról, művekről, zeneszerzőkről olvashatunk átfogó 
elemzéseket, amelyek mintegy félezer oldalon követik a nyugat-európai 
szerzőkre is hatással lévő „magyaros stílus” feltűntét, virágzását, herva-
dását, ugyanakkor találkozunk előfordulásával a 20. században is. 

Ittzés Mihály e kötetben helyet kapott dolgozatában ír arról, hogy 
mennyire szerencsésnek tartja a 2014-ben, Lavotta születésének 250. év-
fordulóján megrendezett konferencia – Bónis Ferenc egyik írásából köl-
csönzött – mottóját: „A magyar zenetörténet fejlődése akkor ismerhető 
meg a maga teljességében, ha feltárjuk a beletorkolló és belőle kiágazó 
áramlatokat is .” Miért is? Indoklását idézzük: „Épp az említett konferen-
ciák és az előadásokból készült, s tanulmánykötetekbe gyűjtött írások 
igazolják e tételt; nem csak a zenén belül, hanem azon kívül is . Rendsze-
resen befogad néprajzi, irodalmi, művészettörténeti, helytörténeti témá-
kat . Mindezek szervesen tudnak kapcsolódni a szűkebben vett zenetudo-
mányi témákhoz .” 

A tanulmánykötet egyik erényének tartjuk, hogy az idézett tartalmak-
ról hagyományosan olvashatunk a LAVOTTÁTÓL KODÁLYIG – könyv-
ben is. És megszívleltük bátorítást nyújtó, egy másik idézetét is, ezúttal 
Kodály Zoltántól: „Zeneirodalmat pótolni kell jól-rosszul az élő könyvtár-
nak . [ . . .] A magyar zenetörténet: csupa rekonstrukció, elképzelés . Nagy 
fantázia kell hozzá .”

Erzsébet napi könyvbemutató 
Budapesten

  
Szebb időzítése az újabb könyvbemutatónak nem is lehetett volna, mint 
november 19. Szőnyi Erzsébet névnapján második alkalommal került sor 
a „Szőnyi Erzsébet emlékére” c. könyv bemutatójára a Régi Zeneakadémia 
Liszt Ferenc Kamaratermében. Az alkalmat szerencsétlen módon meg-
zavarta a vírus újraéledése, az eredetileg tervezett program szükségsze-
rűen változtatásra szorult. Dr . Vigh Andrea rektor asszony köszöntője 
helyett a Magyar Kodály Társaság elnöke, Kertész Attila vezette be a 
délutáni műsort. A továbbiakban hiányolnunk kellett a Magyar Állami 
Operaház Gyermekkarát, akik Hajzer Nikolett vezényletével a „Makran-
cos királylány” c. meseoperából adtak volna elő néhány részletet. 

A siker azonban így sem maradt el. Az emlékkönyvet a szerkesztő,  
Dr . Márkus Miklósné Natter-Nád Klára mutatta be, Szőnyi Erzsébettel 
pályakezdése óta közelálló kapcsolatát, közös történeteiket beleszőve a 
könyv ismertetésébe. 
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