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Értékes hangszerekkel gazdagodtak
Európa-szerte is kevés olyan koncertzongora van, mint amilyet az udvarhelyiek kaptak
• Értékes hangszer-
csomagot, azon belül 
egy limitált kiadású 
Bösendorfer kon-
certzongorát kapott 
használatba a széke-
lyudvarhelyi Palló Imre 
Művészeti Líceum. 
Hasonló koncertzongo-
rával nemhogy mű-
vészeti középiskolák 
nem rendelkeznek, de 
Európa- szerte is csak 
néhány van belőle.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Magyar állami támogatás ré-
vén kaphatta használatba 
a hangszereket a Palló Im-

re Művészeti Líceum: a hatá ron tú li 
fi atal tehetségek felkutatása, 

támogatása, tehetséggon-
dozó programokkal történő 
fejlesztése és mentorálása 
céljával létrejött Fejes Mű-
vészeti Akadémia Egyesület 
pályázott magyar állami 

támogatásra, az így meg-
vásárolt hangszereket pedig hasz-
nálatba adta a székelyudvarhelyi 
művészeti iskolának – tudtuk meg 
Porsche Éva igazgatónőtől.

Három évig használhatják

A Palló Imre Művészeti Líceum 
három évre kapta használatba a 

zenei eszközöket, de ez az időszak 
meghosszabbítható. A hangszer-
csomagot egy Yamaha pianínó, két 
kihangosítható akusztikus gitár, 
egy ezüstfejű fuvola, egy klarinét 
és egy cselló alkotja, legértékesebb 
darabja pedig egy limitált kiadású 
Bösendorfer koncertzongora. Ilyen 

hangszere nemhogy művészeti kö-
zépiskoláknak, de még fi lharmóni-
áknak sincs. „Nagyon értékes zon-
gorák ezek, néhány darab van csak 
belőlük Európában” – újságolta 
érdeklődésünkre Porsche Éva. A 
koncertzongorát csak előadáso-
kon használják majd, a művészeti 
líceum dísztermében helyezték el 
és állították be az akadémia szak-
emberei. Mint arról a művészeti 

iskola vezetője beszámolt, a hang-
szer bemutatására is sor került a 
hétvégén: vasárnap délután Fejes 
Krisztina zongoraművész, a Fejes 
Művészeti Akadémia Egyesület né-
vadó alapító tagja játszott először a 
koncert zongorán a Palló Imre Mű-
vészeti Líceum dísztermében meg-
tartott előadáson. 

A tanintézet által használatba 
kapott hangszerek összértéke meg-

haladja az 50 ezer eurót, a szállít-
mány részeként ugyanakkor renge-
teg kottát és szakkönyvet is kapott 
az iskola. Porsche Éva – aki szintén 
tagja az egyesületnek – ugyanakkor 
elmondta, más erdélyi művészeti is-
kolák is kaptak használatba hang-
szereket az akadémiától az elmúlt 
hétvégén, köztük marosvásárhelyi, 
sepsiszentgyörgyi tanintézetek is.

A szállítmány legértékesebb 
darabja egy limitált 
példányszámban készült 
Bösendorfer koncertzongora

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Egy kis adalék 

A Bösendorfer zongoragyárat 
Ignaz Bösendorfer (1794–1859) 
1828. július 25-én alapította 
Bécsben. A császárvárost ekkor 
már a zenekultúra fővárosaként 
tartották számon, ahol közel 150 
zongorakészítő mester működött. 
Ignaz Bösendorfer 1794-ben 
született Bécsben, ácsmester 
gyermekeként. A Szépművészeti 
Akadémián tanult, majd nagy 
zenei és technikai képességeinek 
köszönhetően, 19 évesen a jól 
ismert zongorakészítőhöz, Joseph 
Brodmanhoz küldték tanoncnak. 
1828-ban átvette Brodman mű-
helyét. Hozzálátott kézi készítésű 
zongoráinak folyamatos javításá-
hoz. Elsődleges törekvése volt, 
hogy megőrizze a bécsi hangsze-
rek karakterét, ami a lágy, gazdag 
hangú húrok mellett a hangzáse-
rő fokozása volt. Ehhez sokkal 
stabilabb, masszívabb konst-
rukcióra és erősebb húrokra volt 
szükség. A Bösendorfer-zongorák 
telt, dallamos, hosszan tartó 
hangzása és erőteljes basszus-
tartománya a céget fémjelezte 
a következő 180 évben. (Forrás: 
Wikipédia)

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

Harmadik alkalommal szervez 
Őszi orgonamuzsika címmel 

koncertsorozatot a székelyudvarhe-
lyi Legato Egyesület. Sófalvi 
Emese, az egyesület elnöke 
a közelgő eseménysorozat 
kapcsán tartott sajtótájé-
koztatón elmondta: nyu-
gat-európai országokban 
hagyomány a templomi or-
gonakoncertek szervezése, 
de Kolozsváron, Brassóban 

és Nagyszebenben is volt 
már ilyen. Mivel Udvarhelyszéket 
„orgonatájnak is nevezhetjük, ahová 

sok orgonaművész a műemlék hang-
szerek miatt jön”, volna igény nyári 
templomi hangversenyekre Székely-
udvarhelyen és környékén. Itt ugyan-
is „sok olyan felújított orgona van, 
amelyet nem használnak ki, ezek a 
műemlék hangszerek szinte kizárólag 
csak a templomi szertartások idején 
szólalnak meg” – magyarázta Sófalvi 
Emese. Hozzátette, ez adta az ötletet, 
hogy itt is szervezzenek hasonló ko-
molyzenei eseményt. Nyári orgona-
muzsika címmel 2019-ben szervezték 
meg az elsőt; tavaly a járványügyi 
korlátozások miatt a rendezvény ősz-
re csúszott, és idén is ősszel lesznek 
a koncertek. Csak Udvarhelyszéken 
legalább tíz koncertképes orgona 
van, tudtuk meg Lászlóff y Árpád zon-

gora- és orgonatanártól. Elmondta, 
köztük talán a legkülönlegesebb Zet-
elakán van, a római katolikus plébá-
niatemplomban, amelyet Pap Zoltán 
székelyudvarhelyi orgonaépítő mes-
ter készített. A környék legnagyobb 
hangszere, „ez az egyetlen itt, ame-
lyen a teljes orgonairodalmat le lehet 
játszani” – jelezte Lászlóff y Árpád. 
Ezt a hangszert is megszólaltatják a 
koncertsorozat idején.

Az orgonakoncertek programja

Szeptember 16-án a Barátok templo-
mában Miklós Noémi orgonaművész 
játszik, szeptember 30-án a belvárosi 
unitárius templom orgonáját Rémán 
Roland kolozsvári orgonaművész 
szólaltatja meg. Október 14-én Lász-

lóff y Árpád a Barátok templomában 
játszik, október 29-én pedig a zetelaki 
római katolikus plébániatemplomban 
Steff en Marcus Schlandt, a brassói Fe-
kete templom kántora, orgonaművész 
ad koncertet. A rövid, 30–40 perces 
hangversenyek minden heyszínen 18 
órakor kezdődnek, a belépés ingyenes.

Műemlék orgonákat szólaltatnak meg több udvarhelyszéki templomban
• Talán sokan nem tudják, de Udvarhelyszék templomaiban sok műemléki értékű, de 
működő orgona van, amelyeket ritkán, csak istentiszteletek, szentmisék idején használ-
nak. A Legato Egyesület néhány éve koncertsorozatokat szervez a hangszerek és az orgo-
namuzsika népszerűsítéséért – az idei kiadás első koncertje szeptember 16-án lesz.

A zetelaki római katolikus 
plébániatemplom orgonáját is 
megszólaltatják 

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS




