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FELVÉTELI ’98

Hatvan fiatal 
kerülhet be
Debrecen (HBN) -  A Liszt Ferenc Zeneművé
szeti Főiskola Debreceni Konzervatóriuma -  
kódja: LFZF-K-D -  nappali és esti tagoza
ton hirdet szakokat. Az államilag finanszíro
zott képzésben nappali tagozaton 50, a költ
ségtérítéses rendszerben nappali és esti tago
zaton 5-5 fő a felvételi irányszám.

Érettségizetteknek nappali tagozaton a 10 
féléves egyetemi és a 8 féléves főiskolai szin
tű képzésekre az államilag finanszírozott rend
szerben, esti tagozaton a 8 féléves főiskolai 
szintű képzésre a költségtérítéses rendszerben 
lehet jelentkezni a következő szakokra: ma
gánének, orgona, hegedű, mélyhegedű, gor
donka, gordon, gitár, fuvola, oboa, ldarinét, fa
gott, trombita, kürt, harsona, tuba, ütőhang
szer, valamint zeneelmélet, szolfézs, karveze
tés. E szakokat diplomások részére is meghir
detik esti tagozaton főiskolai szinten költség- 
térítéses formában, valamint az azonos szakon 
szerzett főiskolai oklevéllel rendelkezők szá
mára 4 féléves kiegészítő képzésben nappali 
tagozaton államilag finanszírozott formában.

A 6 féléves nappali tagozatos szolfézstanár 
szakra zeneművészeti főiskolai vagy egyetemi 
oklevéllel rendelkezőket, az ugyancsak 6 fél
éves fúvóskarnagy szakra fúvós- és ütőhang
szeres oklevéllel rendelkezőket, a 8 féléves egy
házzene szakra zeneművészeti főiskolát vég
zetteket várnak.

Főtárgyi alkalmassági vizsgát valamennyi 
szakon kell tenniük a jelölteknek, ezenkívül a 
kiegészítő képzés kivételével szolfézsből és ze
neelméletből írásbeli és szóbeli vizsgát, vala
mint zongorából alkalmassági vizsgát. A ze
neelmélet, szolfézs, karvezető szakokon a nép
zene és az ének is vizsgatárgy.

A főtárgyi felvételi vizsgán 20 pont érhető 
el, ha a vizsgázó nem ér el legalább 15 pon
tot, a felvételi vizsgát nem folytathatja. Egyéb 
tárgyakból maximum 5 pont adható. Eredmé
nyes főtárgyi vizsga esetén sem vehető fel az, 
aki a többi tárgyból nem ér el legalább 2-2 
pontot.

Mentesül a felvételi vizsga alól az a konzer- 
vatóriumi előkészítős növendék, akit érettség 
vagy középiskolai főtárgyi záróvizsgája alap
ján a tanszék továbbtanulásra javasol. A főtár
gyi felvételi vizsga alól mentesül a hegedű sza
kon̂  erKoncz János-hegedűverseny 1. helyezett
je, fafúvós szakokon a zeneművészeti szakkö
zépiskolák országos versenyei 4. osztályosok 
kategóriájának t. helyezettje. Egyéb tárgyak 
vizsgái alól mentesül, aki a jelentkezés évében 
zeneművészeti szakközépiskolában végez, és 
a zeneelmélet, szolfézs valamint a zongora kö
telező tárgyakból érdemjegye legalább jó.

MELLESLEG

G ő z  J ózsef

Nagy professzorok
A kétszeres Kossuth-díjas Bognár Rezső pro
fesszort emlegettem a minap, ahogy sajátosan 
nőnembe tette a disszertációján dolgozó doc- 
torandust, ha nőről volt szó: doctoranda. Szo
katlan volt egy hölggyel kapcsolatban olyan 
szót hallani, amelyikben benne van: randa.

Vajon vannak-e ma olyan professzorok, 
akikből legendát csinál az utókor? Vagy ez 
inkább a letűnt időkre volt jellemző? Nekünk 
voltak ilyen tanáraink, s noha vizsgákon né
ha zordra sikeredett velük a találkozás, mégis 
jólesik feleleveníteni a legendákat s az igaz tör
téneteket.

Imre Lajosról, a fizikai kémia tudós pro
fesszoráról közismert volt, hogy imádott hege
dülni (ezt Szarvas Pál vegyészprofesszorról is 
tudtuk, aki oktatótársaival vonósnégyesezett). 
Többször előfordult, hogy a 8 óra körül gyü
lekező vizsgázók legbátrabbjai 11 tájban a pro
fesszori villában felkeresték, jönne-e már vizs
gáztatni. A professzort önfeledt hegedülés köz
ben találták, elfeledkezett rólunk. Nem titkol
ta mély vallásosságát, s néha a kötelező mate
rialista megközelítés helyett ilyen szállóigévé 
vált megállapításokat tett: az oktalan természet 
szénhidrátot állít elő a vízből és a szén
dioxidból, az okos ember meg szódavizet.

Legendák övezték Földvári Aladárt, a geo
lógia és kémia tudorát is, aki bányászköszön
téssel jó szerencsét kívánt a hallgatóknak, ki
véve a vizsgaidőszakot, amikor ez tilos. A szi
gorúsága nem legenda, nagyon is igaz volt. 
Sokszor egész évfolyamokat kirúgott, ha bal 
lábbal kelt fel. Végül említsük meg Papp Ká
rolyt, a legendás Charlie-t, aki szórakozottsá
gáról volt nevezetes. Egyszer vadonatúj kocsi
ján kereste fel egy másik klinika vezetőjét, 
majd jó idő lévén gyalogvást ment vissza vil
lájába. Másnap reggel keresi a kocsit. Nincs a 
ház előtt. Ellopták -  villant át rajta, s azonnal 
értesítette a rendőrséget. Őt meg a másik kli
nika értesítette két nap múlva, hogy mikor vi
szi már el onnan az autóját.

A  z e n e  a  h a t a l o m  g y a k o r l á s á n a k  e s z k ö z e  i s
S z a b a d o s  G y ö r g y  s z e r i n t  a  m a i  t ö m e g m u z s i k a  n e m  a z  a u t o n ó m  e m b e r t  s z o l g á l j a

Héty P éter

Debrecen (HBN) -  Szabados 
Györgynek két lemeze is megjele
nésére vár. A debreceni közönség 
most nem csak mint zenésszel ta
lálkozhat, hanem mint filozofáló, 
gondolkodó emberrel is, a Kossuth- 
egyetem Szarvasnyomon című elő
adás-sorozatában a kémiai épület 
K/2-es termében február 24-én 19 
órától tart eló'adást A zene tegnap 
és ma címmel. (Később, március 19- 
én pedig megrendezik a Szabados- 
trió koncertjét az egyetem aulájá
ban.)

Szabados Györgynek a hazai ze
nei életben igen sajátos, úttörő sze
rep jutott. Tevékenységét -  bár cél
ja részben a magyar nemzeti, folk- 
lorisztikus hagyomány továbbörö- 
kítése -  idehaza kevésbé jegyzik, 
mint némely más országban. 1955 
óta lép fel, s első nemzetközi elisme
rését az 1972-es San Sebastian-i jazz- 
fesztivál „Free" nagydíjának elnye
résével érte el. Első hazai lemeze en

nek ellenére csak 1975-ben jelent 
meg, s azóta is csak szórványosan 
lát napvilágot egy-egy újabb műve, 
amiket szólóban, zongorán, vagy sa
ját zenekaraival (Szabados-trió, Ma- 
kúz-zenekar) ad elő. A rendszervál
tást követően sem változott ez a ten
dencia, legutóbb három éve került 
forgalomba Elfelejtett énekek cím
mel felvétele.

-  A zene mint jelenség az ember 
és a világ szemléleti kapcsolatát fe
jezi ki, amely az életben, a világban 
való szerepünkről tanúskodik. A ze
ne és a társadalom fenntartásának 
gyakorlati kapcsolatát kevesen is
merik, mivel nincs a köztudatban, 
hogy a zene a hatalom gyakorlásá
nak eszköze is. Régi szakrális ural
kodók nem csak reprezentációs, ön
dicsőítő céllal, hanem a közhangu
lat alakítására, nemes irányba fordí
tására, a lélek ápolására is használ
ták a muzsikát. A mai tömegzene 
éppen ezek ellen dolgozik, nem az 
autonóm embert szolgálja, hanem 
a fogyasztót, aki azt élvezi, ami van, 
amit elé tesznek.

-  Az ezredvég ezek szerint a kom
mersz diadala?

-  Az ember mindenevő lett és 
mindenből pénzt akar csinálni. Eh
hez kapcsolhatóak ökológiai vonat
kozású példák vagy az öncélú ideo
lógiák is. A 19. századi európai 
kultúrtörténet helytelenül nem az 
emberi benső tekintetében képezte 
le az „Isten meghalt" kijelentést, s 
ennek alapján úgy gondolta, hogy 
már mindent lehet csinálni büntet
lenül. így nincs fölöttes törvény, ez
zel ki lett iktatva, és ez máig is min
denre kihat, eszerint cselekszik az 
emberiség. Soha ilyen rombolás és 
destrukció nem volt még, amivel az 
is együtt jár, hogy egy ilyen irányú 
zenei világot is éltethet. A régi ma
gyar zeneiségben viszont benne fog
laltatik, benne él a hagyomány ál
tal a zene szellemi értelemben vett 
szakrális jellege.

-  A zenei hagyományoknak a mai 
kommerszben megjelenő feldolgozásai 
mennyire hatnak ezekre rombolólag?

-  Attól függ, hogy a zenész és az 
általa felvázolt képlet milyen

irányban hat. Ha destruktív, akkor 
akármilyen is, ki kell dobni. Ha fel
emelő, a szakralitáshoz közelítő, 
akkor viszont mindegy, milyen 
anyaggal dolgozik. Bármilyen ne
mes hagyományt eltüntethet és hi- 
telteleníthet egy tévedés. A társa
dalom dolga a szelektálás, az őrzés 
és ez napi aktualitás. Ezekről is 
szeretnék majd elgondolkodni a 
debreceni előadáson, de szó lesz 
még a zenéről mint közvetítőről s 
az improvizativitás időszerűségé
ről is.

-  Hallhatnánk végül valamit újon
nan megjelenő felvételeiről?

-  Az egyik tulajdonképpen már 
az üzletekbe került, a fővárosban 
legalábbis. Ennek A szent főnixma
dár durrogásai lett a címe és egy
1991-es münsteri dzsesszfesztivá- 
lon rögzített szólózongora-koncer
temnek a felvétele magánkiadás
ban. A másik a Fonó Kiadónál fog 
majd napvilágot látni, szintén kon
certfelvételként a Makúz-zenekar- 
ral valamint Roscoe Mitchell ven
dégjátékával.

POLCRAVALÓ

A  k e g y u r a s á g  s o k  é v s z á z a d o s  h i s t ó r i á j a
Restás Attila

Rácz István: A protestáns patroná- 
tus. Debrecen város kegyurasága, 
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debre
cen, 1997.)

Debrecen történetének eddig föl 
nem tárt részletét vizsgálja könyvé
ben Rácz István, a Kossuth Lajos Tu
dományegyetem professzora, aki
nek csak az utóbbi néhány eszten
dőben megjelent kötetei is hozzájá
rultak a hazai régiótörténeti kuta
tások megújulásához. A török világ 
hagyatéka című művében azt vizs
gálta, hogy a hódoltság hogyan ren
dezte át az ország, és különösen az 
Alföld településszerkezetét, gazda
sági és társadalmi struktúráját. Az 
ország iskolája, a Debreceni Refor
mátus Kollégium gazdasági erőfor
rásainak feldolgozása azért keltett 
figyelmet, mert benne a szerző azt 
a munkát végezte el, amelynek ed
dig -  beleértve a legújabb kollé
giumtörténetet is -  nem akadt sza
kembere. A protestáns patronátust 
bemutató könyvében is olyan témát 
dolgoz fel, mely eddig elkerülte a 
történészek figyelmét.

1752-ig egy test, egy lélek

A patronátusságnak meghatáro
zó eleme volt a kegyúri jog mint a 
templomokhoz kapcsolódó jogok 
és kötelezettségek együttese. A 
múlt századi jogtörténeti irodalom 
a kegyuraságot csak a katolikus 
egyház vonatkozásában ismerte föl, 
pedig az összefüggésben állt az

egyházak fenntartásának ügyével. 
A reformáció elterjedése után tör
vényszerűen jelent meg a patroná
tusságnak egy új, protestáns válto
zata, legtisztább formában éppen 
Debrecenben. A XVI-XV1I. század
ban itt nem alakult ki külön refor
mátus egyházszervezet és egyház- 
község, az egyházvezetést közvet
lenül a város látta el. „A város és 
a református egyház egészen 1752- 
ig valósággal egy test, egy lélek, 
egy fő alatt élő szervezet volt" -  
ahogyan ezt Rácz István is idézi. 
Ezután alakult meg az új egyház
kormányzati szerv, az egynázta- 
náes, míg a város vezetőtestülete, a 
magisztrátus, a közigazgatás mel
lett az igazságszolgáltatást intézte 
a rendi korszakban. A két intéz
mény közti szoros kapcsolatot jel
zi, hogy az egyházkerület és az 
egyházközség átvette, és máig 
használja a város jól ismert címe
rét, pecsétjét. Rácz István saját ku
tatásaiból is idézi, milyen mérték
ben támogatta Debrecen városa a 
polgárság közös vagyonából a re
formátus egyházat, a Kollégiumot.

A reformáció korában Debrecen 
már nem állott magánföldesúri ha
talom alatt. Mivel ekkor a patroná- 
tusi jogot úgy is lehetett értelmezni, 
hogy az összekapcsolódik a földes
úri joghatósággal, a teljesebb bemu
tatás érdekében a szerző összefog- 
alást készített a település törté
netének középkori szakaszáról és a 
debreceni föld akkori birtokosairól. 
„Miután a protestáns patronátus a 
középkori katolikus pártfogóság 
joggyakorlatára épült, Debrecen re

formátus és katolikus egyháztámo
gató intézkedéseinek sok a közös 
eleme. Csakhogy a református egy
házközség esetében önként vállalt 
kegyuraságról volt szó, a katoliku
soknál ez felsőbb, világi utasításra 
történt." 1715 után ugyanis a város 
lakosságának vallási homogenitása 
megbomlott. Az országgyűlés azt 
szabta föltételéül a szabad királyi 
városi kiváltságok elnyerésének, 
hogy Debrecen fogadja be a katoli
kus egyházat, s vezetésében bizto
sítson szerepet katolikus szenáto
roknak. A nagyváradi katolikus 
püspökség nem engedte át Debre
cennek, hanem magának tartotta 
fenn a plébános kinevezésének jo
gát, a prezentálást. A XVII1-XIX. 
században a református városveze
tés és az államhatalom közötti viták 
csomópontjában az állt, hogy ennek 
hiányában terhelik-e a várost anya
gi kötelezettségek a katolikus egy
ház irányába is.

A támogató rendszer 1945-ig élt

A szerző megrajzolja azt a hátte
ret, hogy milyen körülmények befo
lyásolták a probléma országgyűlési 
tárgyalását, akár 1843-44-ben, akár 
1892-ben. A város, noha nem volt 
beleszólása a katolikus plébánosok 
választásába, nem szabadulhatott 
kötelezettségeitől, és segély címén 
jelentős összeggel támogatta a kato
likus egyházat is. (Megjegyzendő: 
a város a református egyháznál is 
lemondott a papválasztás jogáról a 
XVIII. század végén.) Ez a támoga
tó rendszer egészen 1945-ig, amíg a

város el nem veszítette a támogatá
sok alapját képező birtokait, fenn
maradt.

Rácz István nemcsak a reformá
tus és római katolikus egyházszer
vezetet mutatja be, hanem a Debre
cenben később megtelepülő görög 
katolikus, evangélikus, unitárius 
egyházközségeket és a zsidó feleke- 
zetet is. Ezek természetesen már 
nem léptek fel a patronátusi jog igé
nyével.

A kötetben gazdag a képanyag, a 
függelékben pedig a legfontosabb 
dokumentumok magyar szövegét 
olvashatjuk. Jelen kötet is illusztrál
ja azt a fölismerést, amit Rácz pro
fesszor egyetemi óráin is hangozta
tott, hogy a történelmi tény néni 
csupán pozitivista adatolás, hanem 
összefüggések keresésének eredmé
nye. Könyvében a kegyuraságnak 
sok évszázados történetét tekinti át, 
és nem tanulság nélküli az egyhá
zak helyzetéről a kortársak vélemé
nyét, értékelését olvasni mind a ren
di, mind a polgári korban. A patro
nátus fejlődésének, változásának 
összefüggéseit azonban az egykorú 
források aligha örökíthették meg. A 

tronátus egységes törvényes sza- 
lyozására nem került sor, bár az 

egész országra kiterjedő szokásjog
ról van szó. A szerző is utal az evan
gélikus többségű felvidéki bányavá
rosokra, ahol a patronátusság kér
dése szintén gondot okozott. Ma
gát a fogalmat protestáns vonatko
zásban pedig csak Szabó István 
használta, így ez a kötet egyben tisz
telgés is a 100 esztendeje született 
debreceni történetíró előtt.

G e r e n d á s  m á r  t u d j a ,  h o l  l e s z  a  t ü d ő s z ű r é s
Váradi F erenc

Debrecen (HBN) -  A legenda sze
rint egy hűvös ó'szi délután félmez
telenül besétált a Nyugati pályaud
var mellett egy étterembe, majd a 
látványtól megrémült személyzet
től vidéki bácsikára emlékeztető 
hanglejtéssel udvariasan megkér
dezte: kérem szépen, hol lesz a tü
dőszűrés? Akik látták már Geren
dás Pétert színpadon, tudhatják, 
van érzéke a sajátos humorhoz, a 
hangulatteremtéshez. Legyen az 
kis klub, sportcsarnok, mindig 
megtalálja a hangot a közönséggel. 
A népszerű énekes, dalszerző leg
utóbb a debreceni John Bull Pub- 
ban lépett fel.

-  Rendszeresen fellép az ország va
lamennyi pubjában. Miért szakad meg 
ez a sorozat?

-  A legutóbbi lemezemet (Két hó
nap a nagy folyón) a kiadóm egy 
nagy országos tűmé során szeretné 
bemutatni. Ez azzal az áldozattal jár, 
hogy a pub- és klubkoncertjeimet 
(legalábbis a turné ideje alatt) félbe 
kell szakítanom. Egyébként nem vé
letlen, hogy Debrecenben volt a bú-

Végre a muzsikálásra koncentrálhat
Fotó: Czeglédi Zsolt

csúállomás. Egyik legkedvesebb 
helyszínem volt ez. Igazán azt sem 
mondhatom, hogy végleg leszámol
tam a pubzenéléssel, hiszen fan
tasztikusan éreztem magam ezeken 
a szórakozóhelyeken. Remek alka
lom, hogy közvetlen közelről lássam

a közönség reakcióit, mondhatnám 
azt is: családias, baráti a légkör az 
ilyen bulikon.

-  Az elkövetkezendő hónapokban te
hát nagyszínpadokon láthatjuk Geren
dás Pétert.

-  Hatalmas munka megszervez
ni egy országos tűmét, sok pénz kell 
hozzá, hiszen ezeken a fellépéseken 
az előadás mellett nagy szerepet kap 
a látvány is. Terveink szerint Deb
recent április végén, május elején 
érinti a koncertkörút.

-  Kikkel készítette az új lemezt?
-  A zenét egy rendkívül tehetsé

ges fiatal trióval játszottuk fel, s 
nagy öröm számomra, hogy régi ba
rátom, Presser Gábor is bekapcsoló
dott a munkába. Neki különösen há
lás vagyok, hisz annak idején nagy 
része volt abban, hogy megjelenhes
sen az első lemezem.

-  A menedzsment önből most sztárt 
akar faragni?

-  A sztár szót én nem igazán sze
retem. Az viszont tagadhatatlan, 
hogy a kiadónak az a célja, hogy a 
zeném minél több emberhez eljus
son.

-  Én valami olyasmit érzek most, 
mint amikor Horváth Charlie-t - meg

érdemelten -  egy profi menedzsment 
hozzásegítette ahhoz, hogy az egész or
szág megismerje.

-  Több mint húsz éve zenélek, s 
ahhoz képest nagyon sok ember él 
még Magyarországon, aki nem is
meri a dalaimat. Mentségemre szol
gáljon, hogy későn érő típus va
gyok, eddig nem igazán törekedtem 
arra, hogy a szó jó értelmében véve 
„eladjam" a produkcióimat. Most 
van egy csapat, amely ért ehhez, se
gít a népszerűsítésben. Arról van 
szó, hogy nekem csak a muzsikára 
kell koncentrálnom, minden mást 
megcsinálnak helyettem.

-  Az önnel kapcsolatos sztorikból, 
legendáktól kitűnik, hogy színészként is 
megállja a helyét. Eddig csak egy epi
zódszerepben láthattuk a Patika soro
zatban, mostanság viszont színpadon is 
bemutatkozhatott.

-  A soproni színháznak írtam egy 
musicalt, s játszom is a darabban 
Óriási élmény ez, hiszen ezáltal re
gi gyermekkori vágyam teljesült. 
Bármilyen hihetetlen, színész szeret
tem volna lenni.

-  Megbánta, hogy a zenélés mellett 
döntött?

-  Úgy nezek ki, mint aki bánatos?


