
ZENEI KÖZÉLETÜNK

A szegedi nagyárvíz 100. évfordulóján,
1979. március 12-én, a Falstaff próbáján,
vezénylés közben ragadta el a halál Vaszy
Viktort. A negyedszázada elhunyt legen-
dás karmesterre, zeneszerzôre és színházi
zeneigazgatóra változatos és az alkalom-
hoz méltó programsorozattal emlékezett a
város. 

Vaszy Viktor – tények és 
emlékek tükrében

Az apai ágon erdélyi, anyai ágon
nemesi származású Vaszy Viktor
1903. július 25-én született Buda-
pesten. Családja a mûvelt közép-
osztály légkörével vette körül a te-
hetséges gyereket, aki hétéves
korától hegedülni tanult, tízévesen
pedig már komponált is. Édesanyja
tudatosan készítette fel a mûvészi
pályára, kis korától kezdve szinte
minden nap színházba, képtárba,
hangversenyre, kiállításra vitték. A
kulturális indíttatás mellett azon-
ban szigorú nevelést kapott, késôb-
bi igényessége és távolság-tartása
talán innen eredeztethetô. A piaris-
ta gimnázium diákjaként szé-
leskörû mûveltségre tett szert. A
budapesti Zeneakadémia hallgató-
jaként hegedûszakon Szerémi
Gusztáv és Zsolt Nándor osztályá-
ba járt, zeneszerzést Koessler Já-
nosnál és Kodály Zoltánnál tanult,
a zenekarvezetés alapjait pedig
Kun László cimbalommûvész és
autodidakta karmestertôl, valamint
Ábrányi Emiltôl igyekezett elsajá-
títani akkor, amikor a karmesterség
manuális, ütéstechnikai elveit még sehol
sem tanították. „Hegedût, oboát tanultam,
kürtöt is, zongoráztam, sôt a fúvószeneka-
rokhoz is értek. Mûvészi oklevelem van zene-
szerzésbôl. Karmesterséget az Akadémián
Kun Laci bácsi tanított, aki nem tudott diri-

gálni és az egész dologról fogalma sem
volt… Utána egy ideig Ábrányi Emil taní-
tott. Ô sem mondott semmit, hanem amikor
vége volt az órának, akkor odaállt és azt
mondta: most megmutatom, hogy kell eldi-
rigálni – ez volt a karnagyképzés.” – fog-
lalta össze tanulmányait késôbb. 

Akadémistaként a Székesfôvárosi Ze-
nekarnál koncertmesterkedett két évig és
emellett dirigálhatott is. Nyilvánosan
1925. március 25-én vezényelt elôször a

Gellért Szálló halljában a Székesfôvárosi
Zenekar élén. Néhány héttel késôbb,
hegedûmûvészként mûködött közre
ugyanott, ugyanazzal a zenekarral, Gold-
mark Hegedûversenyének szólistájaként. 

A húszas, harmincas években karmeste-

ri mûködése két hangszeres együtteshez
kapcsolódik: a székesfôvárosi Zenekarhoz
és a Budapesti Hangversenyzenekarhoz.
1936-ban, az elôzô vezetô, Zsolt Nándor
kiváló zeneszerzô, hegedûmûvész és diri-
gens halála után Vaszy lett a BHZ vezetô
karmestere. A zenekar bérletsorozataiban
világhírû dirigensek váltogatták egymást
a pódiumon. Vaszy is rendszeresen diri-
gált, közben pedig elôkészítette és lelkesen
látogatta a nagy karmesterek – Klemperer,

Mengelberg, Bruno Walter – pró-
báit, mert lehetett tôlük mesterfo-
gásokat tanulni. Ô azonban min-
denekelôtt arra ébredt rá, hogy az
utánzás még nem mûvészet, az
elôadás folyamatában a mûvel
való azonosulás, a saját belsô in-
tuíció és ihlet jelentkezése a leg-
inkább döntô mozzanat. „A mû-
vet annyira ismerni kell, hogy az
embernek teljesen a testébe, lel-
kében szívódjon fel, mert addig
nem megy” – hangsúlyozta évek
múlva.

A BHZ élén kiemelt figyelmet
fordított új magyar mûvek dirigá-
lására: Weiner Leó, Hubay Jenô,
Dohnányi, Kodály, Bartók kom-
pozícióit vezényelte. Bartókkal
gyakran került kapcsolatba. Leg-
fontosabb, zenetörténeti jelen-
tôségû együttmûködésük 1936-
ban, a Cantata profana magyar-
országi bemutatása kapcsán való-
sult meg.

Munkássága kezdetén feltûnt,
mennyire vonzódik és érdeklôdik
a vokális zene iránt. „… a zene-

szerzés mai, kissé kaotikus helyzetébôl az
énekhang a kivezetô kapu” – nyilatkozta
egyszer. 1929-ben meghívták az Egyete-
mi Énekkarhoz karigazgatónak. Több
mint tíz évig dolgozott velük, gyakran
koncerteztek külföldön is a magyar kórus-
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„Zenélni meleg szívvel és hideg fejjel kell”
Vaszy Viktorra emlékezett Szeged

„Erôs volt. Néha gyengéd zsarnok,
de mindig nagy szív s lelkes ember,

telve tettvággyal s a zenéért
mindig izzó, nagy szerelemmel.”

(Szabó Miklós)

Vaszy Viktor
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kultúra jeles propagátoraként. Kiváló kó-
ruskarnagyi képességeinek köszönhetôen
1935-tôl 1941-ig a Palestrina kórus élén
dolgozhatott.

Korán tanújelét adta nevelôi, tanári el-
hivatottságának is. A harmincas évek kö-
zepéig a budapesti Felsô Zeneiskola taná-
ra volt, közben 1929-tôl óraadóként, majd
1933-tól 1941-ig kinevezett tanárként ta-
nított a Zeneakadémián. Eleinte partitúra-
olvasást és transzponálást, majd hangsze-
relést és kargyakorlatot oktatott. 

Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az ora-
tórium mellett a másik összetett zenei
mûfaj, az opera is érdekli. 1933-ban meg-
alakította az Országos Kamaraopera Tár-
sulatot, mellyel az országot járták. 

Az énekhang iránti vonzalma magán-
életére is kihatott: élete párjaként is min-
dig énekesnôt választott. Elsô felesége
Kováts Ilonka opera-operett primadonna
volt, akivel 1929-ben kötöttek házasságot.
Három leánygyermekük született: Lívia,
Ilona és Borbála. Lívia 1945-ben meghalt,
egy év múlva pedig édesanyja, Kováts
Ilonka is elhunyt. Második felesége szin-
tén énekesnô volt – Pócza Ella drámai
szoprán. És énekesnô volt Sztanics Ibolya
is, akivel élete utolsó évtizedében, meg-
szakításokkal ugyan, és ellenérzésekkel
körülvéve, ám rendíthetetlenül tartotta a
kapcsolatot. 

1941-ben az akkor 38 éves Vaszy Vik-
tort behívták a minisztériumba és felaján-
lották neki a Kolozsvári Nemzeti Színház
zeneigazgatói állását. Elvállalta, de csak
azzal a feltétellel, ha zenei vonalon teljha-
talmat élvezhet. Kolozsvárnak mindig is
jelentôs szerepe volt a magyar zene törté-
netében. A negyvenes években is pezsgô
szellemi élet fogadta a fiatal zeneigazgatót,
színvonalas zenei rendezvényekkel, aki
óriási lendülettel vetette bele magát a mun-
kába. Szólóénekeseket toborzott, zenekart
és kórust hozott létre, az operairodalom
legnépszerûbb remekmûveit mutatta be, tár-
sulatával tájolt a környezô városokban, a kö-
zönség számára zeneismertetô elôadásokat
szervezett. A kolozsvári évek alatt bontakoz-
tak ki azon képességei, amelyeket késôbb,
Szeged operacentrummá alakításánál ka-
matoztatott igazán: fejlesztési elképzelései
mindig távlatokra törekedtek, folyton azon
fáradozott, hogy a zenemegvalósító appa-
rátus fejlesztése együtt járjon a zenebefo-
gadók körének szélesítésével, igényeinek
folyamatos növelésével.

Határozott, energikus, néha már-már
diktatórikus egyénisége egyesekben el-
lenérzést váltott ki. Az ellentétek és a há-
borús események hatására 1944. július 9-én
Vaszynak távoznia kellett Kolozsvárról.
Visszament Budapestre tanítani és diri-
gálni. 

1945. szeptember 1-jén Vaszyt Szeged-
re helyezték. Így emlékezett erre: „Ho-
gyan kerültem Szegedre? Úgy, hogy Ko-
dályt megkérdezték, ki kerüljön Szegedre:
Fricsay vagy Vaszy. És erre Kodály azt
mondta: hogy Vaszy menjen, mert Kolozs-
várott jó munkát végzett.”

A világháború után az országban Sze-
geden kezdhettek hozzá elsôként a kultu-
rális újjáépítéshez. Szegedre telepítették a
megszûnt kolozsvári opera mûvészeinek
jelentôs részét és idekerültek a budapesti
Operaház zenekarának tagjai közül is né-
hányan. Az operatagozat meggyökerezte-
tésének egyik legjelentôsebb feltétele volt
a város már korábbi keletû operai érdek-
lôdése. Vaszy nekilátott az operatársulat
megszervezésének. Elôször a mûködés
alapvetô feltételeit kellett megteremteni,
csak ezután következhetett a mûvészi
munka. 1946. március 8-án mutatkozott
be a Szegedi Nemzeti Színház operatársu-
lata Bizet Carmenjével. Operaszervezési
ars poeticája szerint az olyan együttesben,
amelyik nem engedheti meg magának a
sztárok rendszeres felléptetését, a fô-
hangsúlyt az ensemble-kultúrára kell fek-
tetni, ez biztosítja a produkciók egységes
mûvészi arcélét, a közös munka csiszolt-
ságát, az elôadások építkezésének töretlen
architektúráját. Az ilyen elôadásban min-
den közremûködô felelôssége megnô, s a
kollektív erôfeszítés újszerû, magasrendû
összmûködést teremthet. Tudta, hogy a
kivételes hangú sztárokat elôbb-utóbb
elcsalja a fôváros, de egy összehangolt
együttes hosszú távon is élményszerû elô-
adásokat tud produkálni.

Koncepciója kiterjedt a város zenei éle-
tének egészére. A Szegedi Filharmoniku-
sok Egyesülete megválasztotta elnök-kar-
nagynak, terveibe ezáltal a koncertélet is
szervesen beletartozott. Vaszy elsô szege-
di zeneigazgatói tevékenysége során az
operatársulat örökbecsû alkotások egész
sorát mutatta be. Örökemlékû elôadások
születtek. A legkiemelkedôbb hangverse-
nye ennek a korszaknak az 1948. júliusi,
amelyen Yehudi Menuhin játszotta Bee-
thoven Hegedûversenyét. 

Az elsô Vaszy-korszak 1949. szeptem-
ber 1-jével zárult, amikor megszûntették a
szegedi operatársulatot. 

Vaszy visszaköltözött Budapestre és a
„számkivetés” éveiben némelykor megél-
hetési gondokkal küzdött. Kottát másolt,
kísérôzenét írt, lakásán magán-karmester-
kurzust tartott, tanított a Zenemûvészeti
Fôiskolán, és dirigált: a MÁVAG-ban
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Farkas Ferenc: A bûvös szekrény – bemutató, 1966
Balról jobbra fent: Sándor János (rendezô), Gyimesi Kálmán, Réti Csaba, Gregor József; 
lent: Horváth József, Vaszy Viktor, Berdál Valéria, Farkas Ferenc, Varga Róbert, Székely
László (díszlettervezô)
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munkásopera-együttest vezetett, irányítot-
ta a SZOT mûvészegyüttes szimfonikusa-
it, a Vasas Központi Mûvészegyüttessel
és a Budapesti Koncert Fúvószenekarral,
illetve a Gyôri Vagongyár zenekarával is
dolgozott. 

1956 után Szeged fejlesztése ismét na-
pirendre került, így 1957 tavaszán Vaszy-
nak választania kellett a Rádió és Szeged
ajánlata közt. Ez utóbbit még csábítóbbá
tette a Szabadtéri Játékok felújításának
közeli lehetôsége. Kodályhoz fordult ta-
nácsért. „Mutassa meg, hogy Szegeden
újra meg tudja csinálni!” – mondta Ko-
dály Zoltán. 

1957. július 17-tôl a Szegedi
Nemzeti Színház új igazgatója és
fôzeneigazgatója Vaszy Viktor
lett. Aktivitása és munkabírása
nem ismert határt. Második ze-
neigazgatói tevékenysége alatt
sikerült elsôrendû énekeseket
szerzôdtetnie és megtartania. A
megszokott repertoáron kívül
méltatlanul mellôzött operákat
vett elô és kortárs magyarok mû-
veit mutatta be. Tisztséget vállalt
a Zenemûvész Szövetségben. A
Szegedi Szabadtéri Játékok egyik
alapítója, és zenei vezetôje volt, ô
komponálta a szabadtérin mind-
máig felcsendülô fanfárzenét.
Sok fiatal énekest fedezett fel és
indított el a pályán. Jelen volt a
Szegedi Zenebarátok Kórusa
megszületésénél, majd huszon-
egy évig dolgozott az 1958-ban
alakult együttessel, mely ma az ô
nevét viseli. Ebben az idôszakban
örök értékû elôadások születtek a
kôszínházban és a Dóm téri sza-
badtéri színpadon egyaránt. 1969.
augusztus 1-jén megalakult a
Szegedi Szimfonikus Zenekar, Vaszy
Viktor irányításával. „A zenekar válláról
lekerültek az operett és kísérôzene játszás
terhei, a továbbiakban az operaelôadások
zenekari szólamait, a Filharmónia kon-
certjeit, valamint a tanács által megsza-
bott néhány szolgálatot kellett ellátnia. A
70 tagú együttestôl függetlenül 24 fôs
színházi zenekar alakult az operettek, mu-
sicalek és kísérôzenék játszására. A fris-
sen alakult szimfonikusok októberi, be-
mutatkozó koncertjének nagy sikere az
elôlegezett bizalom jele is volt. Vaszy sok
évtizedes tapasztalatot halmozott fel a
szimfonikus zenekar lehetôségeinek ki-

bontakoztatása terén, mindezt az újonnan
alakult együttesénél kamatoztathatta.”
(Meszlényi László) Oldalakon keresztül
lehetne taglalni a számtalan, feledhetet-
len, sikeres, zenetörténeti szempontból is
érdekes elôadást, koncertet, melyet a má-
sodik szegedi korszakában Vaszy megva-
lósított. 

Miként korábban Kolozsvárott, Szege-
den is kialakult az ellenzék egy rétege,
született egy bíráló és protestáló hangú be-
advány, melynek hatására az illetékesek-
ben felmerült Vaszy Viktor nyugdíjazásá-
nak lehetôsége. Erre 1975-ben került sor.

„A hivatal nyugdíjba mehet, de a karmes-
ter soha!” – mondta erre Vaszy és tovább
dirigált. Komponált és a szegedi fôiskolai
tagozat zenekarát vezette.

1979. március 12-én Falstaff-próba volt.
Mûvésztársaiban eleven emlékezetként él
mindörökké az a nap: Vaszy öreges, cso-
szogó léptekkel jött be a zenekari árokba.
Mosolygott, köszöntötte munkatársait, fel-
kapaszkodott a karmesteri pultra, és intett,
ahogy szokott, eleven, szikráztató lendü-
lettel, majd a partitúrára borult és meghalt.

„Kisgyerekkorom óta állandóan zenére
gondoltam, és zenei pályára készültem.

Aztán hogy alakult életutam? Úgy, hogy a
kettô egymás mellett haladt, de azért egy
kicsit a zeneszerzôi pályát a karmesteri
pálya elnyomta. El kellett hanyagolnom
karmesteri és egyéb elfoglaltságaim mi-
att. Az egyéb alatt értem a színházi veze-
tést is.” – összegezte muzsikusi pályafu-
tásának lényegét Vaszy egy 1974-es
interjúban.

Szeged kultúrája egy korszakának el-
múlhatatlan jelképe Vaszy. Mûvészetet a
világ bármely pontján lehet csinálni –
mondta –, és ezt ô tényleg Szegedre gon-
dolta, méghozzá teljes meggyôzôdéssel.
Magatartása máig követendô: a kérlelhe-

tetlen igényesség, a megalkuvást
nem ismerô következetesség és
követelés. Soha nem dobta be a
törülközôt. Megszállott volt és
szerette a megszállottakat. Nem
volt bôbeszédû, de ha szépet látott
vagy tapasztalt, azt mindig szóvá
tette. Hatalmas volt a munkabírá-
sa. A zenében pedig fáradhatatlan
volt: délelôtt próba, délután zon-
gorás próba, este elôadás. Mindig
tanult, minden érdekelte, mindig
az izgatta, amit még nem tudott.
Mindene volt a zene, mely lelki-
leg, fizikailag is boldoggá tette.
Egyszer azt mondta: „Néha, mi-
kor dirigálok, úgy érzem, mintha
a levegôben lebegnék.”

Ôszinte meggyôzôdéssel val-
lotta, „nem igaz, hogy ha valaki
lejön vidékre, az elsüllyed. Nem
kell elsüllyedni! Ha valaki olyan
koncepcióval jön és olyan prog-
rammal, ami napfénybe emeli azt,
amit csinál, akkor nem! … a
mûvészetnek törvényszerûségei
vannak, azonosak a földgömb
hosszúsági és szélességi fokán
mindenütt! Olyan mindegy, hogy

Budapesten, Nyíregyházán vagy Szegeden
dolgozom. Csak egy a fontos: hogy az em-
ber azt tegye, amit igaz hite diktál. És
ezért a hitvallásáért éljen vagy haljon.”

Vaszy életmûvének összegzése végén
idézzük fel Pál Tamás karnagy szavait:
„Vaszy Viktor nagyszerû karmester volt.
Éppen ezért reménytelen minden kísérlet,
amely életét, egyéniségét, vezénylését a
meghatározottság kalickájába akarja zár-
ni. Egyrészt az általa keltett élmény rendkí-
vül személyes – mint a zene maga, amely-
nek mûvelôje volt –, másrészt életvitele
nagy mûvészhez méltóan kiismerhetetlen,
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Vaszy Viktor idôskori fotója
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produkciói csapongóak, hatalmas egyéni-
sége keményen ellenáll minden beskatulyá-
zási kísérletnek. …Mindenki tudja, hogy a
Játékok mai formájában Vaszy mûve,
ahogy az övé az önálló Szegedi Szimfoni-
kus Zenekar, a Szegedi Zenebarátok Kóru-
sa, amely ma már az ô nevét viseli. Az ô
mûve volt az a zenepolitika, amely évekig
befolyásolta az ország operai életét még
akkor is, ha ezt minden erôvel igyekeztek
eltussolni a Vaszy-ellenzôk. És Vaszy mûve
Simándy József, Moldován Stefánia, és
Szalma Ferenc, na meg Gregor József. A
dolgok, amiket Vaszy hozott létre, és az
emberek, akiket ô mozdított, akárhogyan
csûrjük-csavarjuk, még min-
dig meghatározói életünknek
itt, és a róluk alkotott képnek
máshol, akkor is, ha tettünk
hozzá és vettünk el belôle. …
Ez a külsejében, jellemében
egyáltalán nem avantgard
ember szegedi mûködésének
éveiben mindig egy tekin-
tettel elôbbre látott, mint
kortársai…. S bár az erô az ô
esetében is néha erôszakba
csapott át, s az általános ha-
zudozás idején néha ô is
kénytelen volt mást mondani
ma, mint tegnap, mondjuk ki:
Vaszynak nem voltak áldoza-
tai. Nem volt bosszúálló, s
mindig a tehetségesek mögött
állt, botladozásaikban is tö-
retlenül támogatva ôket. …
Az ô példájára – egy tekintet-
tel elôbbre kellene néznünk a
kényelmeseknél, s a gondo-
san megindokolt rombolás
helyett a vakmerô alkotást
kellene felvállalnunk.” 

Vaszy Viktor jubileumi évad
Szegeden

Nem minden mûvésznek adatik meg, hogy
távozása után emlékének is oly erôs kisu-
gárzása maradjon meg, mint a Vaszyé. A
Vaszy Viktorra emlékezô jubileumi év
2003. július 25-én – születésének 100. év-
fordulóján – kezdôdött, egész napos em-
lékprogrammal. A város önkormányzata
és zenei életének képviselôi megkoszo-
rúzták Vaszy sírját a belvárosi temetôben.
A legendás karmesterre egykori felfede-
zettje, a mára világhírû énekesi karriert
elért kiváló basszistánk, Gregor József

emlékezett. Ezt követôen koszorút he-
lyeztek el az egykori otthona falán lévô
emléktáblánál. A Somogyi Könyvtárban
tartott ünnepi mûsor zárta a megemléke-
zést. A Somogyi Könyvtár adott otthont a
Vaszy Emlékkiállításnak is. 

2003. november 1-jén a Szegedi Szim-
fonikus Zenekar Vaszy-bérletsorozatá-
ban, a Mester emlékének szentelve csen-
dült fel Verdi Requiemje, Gyüdi Sándor
vezényletével, Rálik Szilvia, Szonda Éva,
Edward Kulczyk, Gábor Géza, valamint a
Vaszy Viktor Kórus közremûködésével. 

2003. november 10-én a Bartók Béla
Mûvelôdési Központban „Vaszy Viktor

emlékezete” címmel a Szegedi Szalon kö-
zönsége és vendégei – Karikó Teréz, Gre-
gor József, Réti Csaba, Erdôs János, Dr.
Mihálka György – idézték fel Szeged ze-
nei jelképének szellemét. 

A Vaszy emlékévad záróakkordjaként
Szeged Önkormányzata a kiváló muzsi-
kus és polihisztor emlékéhez nagyszerûen
illô ünnepi programot szervezett, mely-
nek elsô eseménye 2004. március 12-én
Vaszy Viktor sírjának megkoszorúzása
volt, halálának 25. évfordulója alkalmá-
ból. Ugyanezen a napon a Dóm téri Foga-
dalmi templomban gyászmisét celebrált
Gyulai Endre megyéspüspök, melynek

keretében felcsendült Vaszy Viktor Missa
pro pace címû mûve, Vajda Júlia, Szonda
Éva, Kóbor Tamás, Gregor József, a Sze-
gedi Szimfonikus Zenekar és a Vaszy Vik-
tor Kórus elôadásában. Vezényelt Gyüdi
Sándor. A március 16-i emléknap elsô
eseményére a Belvárosi Mozi Kamarater-
mében került sor. Dr. Kozma József sze-
gedi alpolgármester ünnepi megnyitója
után az 1969-ben készült „Vezényel
Vaszy Viktor” címû film vetítése követ-
kezett. Délután a Dóm téri Nemzeti Pan-
theonban elhelyezték Vaszy Viktor szob-
rát. Fritz Mihály szobrászmûvész alkotása
méltó helyen van immár a nemzet nagyjai

között. A szoboravatás alaphangulatát a
Szegedi Tudományegyetem Zenemûvé-
szeti Fôiskolai Karának rézfúvós együtte-
se teremtette meg az Ünnepi fanfár meg-
szólaltatásával. Dr. Pászti Ágnes tanácsnok
avatóbeszédét követôen a Vaszy Viktor
Kórus énekelt Gyüdi Sándor vezényleté-
vel.

Vaszy kottagyûjteményének ünnepi át-
vétele után a Somogyi Könyvtárban
„Vaszy kották, kéziratok” címmel kiállí-
tás nyílt, miközben a résztvevôk Dobó
Katalin elôadását hallgathatták („Vaszy
ujjlenyomatok – ízelítô Vaszy Viktor kot-
tahagyatékából”).
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Vaszy Viktor vezényel



Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

A megemlékezés sajátos és igen jelen-
tôs eseménnyel folytatódott: a Szegedi
Nemzeti Színház és a Belvárosi Mozi kö-
zötti teret Vaszy Viktorról nevezték el;
ennek kapcsán téravató gondolatait Szék-
helyi József, a Szegedi Nemzeti Színház
és Szabadtéri Játékok fôigazgatója osztot-
ta meg a hallgatósággal. Ezt követôen a
Gyémánt Csilla fôiskolai docens, színház-
történész által megtervezett, rendezett és
összeállított kiállítást – „In memoriam
Vaszy Viktor” – Meixner Mihály zenetu-
dós, a Magyar Rádió munkatársa nyitotta
meg a Színház elsô emeleti elôcsarnoká-
ban. 

Az immár Vaszy tér 1. szám alatt talál-
ható Szegedi Nemzeti Színházban került
sor az ünnepi megemlékezés utolsó ren-
dezvényére, az Operagálára, melyen
együtt énekeltek a szakma nagymesterei,

Vaszy mûvésztársai – Gregor József,
Gyimesi Kálmán –, és a Vaszy mûvészi
igényességének tökéletesen megfelelô fi-
atal énekes-generáció tagjai – Rálik Szil-
via, Váradi Zita, Wiedeman Bernadett,
Kóbor Tamás, Fekete Attila, Káldi Kiss
András. Közremûködött a Szegedi Szim-
fonikus Zenekar, a Színház énekkara, a
Vaszy Viktor Kórus. Vezényelt Molnár
László színházi zeneigazgató és Gyüdi
Sándor, a zenekar igazgató-karnagya.
Vaszy ismert, kinagyított portréja, a Ma-
gyar Televízió archívumából származó,
az elôadás folyamán kivetített pillanatfel-
vételek, melyek Vaszyt örökítették meg
munka közben, az igényesen összeállított
mûsor, a lelkesen tapsoló közönség, vala-
mint az ünnepi hangulat röpke két órára
ismét közel hozta hozzánk, szegediekhez
a legendás karmester halhatatlan szelle-
mét.

Vaszy-örökség

„Vaszy életmûvének hatása nemcsak Sze-
ged zeneéletére, de a magyar zenekultúra
alakulására nézve is mérhetô és mara-
dandó jelentôségû.” (Meszlényi László)

Öröksége pénzben nem mérhetô. A va-
gyon, amit ránk hagyott, az életmûve, és
szerencsésnek tekintjük magunkat, amiért
ennek az életmûnek a legjelentôsebb
idôszaka Szegedhez kötôdik. Vaszy mun-
kásságának utóélete máig eleven, tanúsít-
ják ezt azok a nevéhez fûzôdô szellemi és
tárgyi bizonyítékok, melyek emlékének
mindenkori ápolását biztosítják:

Vaszy Viktor Kórus – Szegednek 35
éve folyamatosan mûködô oratórium-
kórusa. Az elmúlt évtizedekben a zeneiro-
dalom legértékesebb alkotásainak meg-
szólaltatója volt elsôsorban a Szegedi
Szimfonikus Zenekar partnereként. 1988-
tól vezetô karnagya Gyüdi Sándor.

Vaszy-bérlet – A Szegedi Szimfonikus
Zenekar és a Filharmónia Kelet-Magyar-
ország Kht. közös, 12 hangversenyt
magábafoglaló bérletsorozatának egyike.

Vaszy Viktor Emlékérem – A Csong-
rád Megyei Tanács alapította 1984-ben, a
kórusmozgalomban és a kórusmozgalom
érdekében kiemelkedôen tevékenykedô
karnagyok, tanárok, dalosok és fenntartók
számára. Az emlékérmet Fritz Mihály
szegedi szobrászmûvész készítette.

Vaszy Viktor-díj – A Szegedi Nemze-
ti Színház Igazgatósága alapította 1984-
ben az operatársulat számára, a mûvészek
Vaszy Viktor törekvéseinek szellemében
való elismerésére. A díjhoz társuló em-
lékplakett Fritz Mihály munkája. 

Vaszy Viktor Emlékplakett – Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányzatának
az évfordulós események alkalmából ki-
bocsátott emlékérme.

Vaszy-szoba – A mindenkori opera-
igazgató szobája a Szegedi Nemzeti Szín-
házban.

Vaszy Viktor mellszobra a Szegedi
Nemzeti Színház elôcsarnokában –
Tóth Valéria alkotása, 1986

Vaszy Viktor szobra a Dóm-téri Pan-
theonban – Fritz Mihály alkotása

Vaszy-emléktábla egykori háza falán
a Somogyi u. 17. szám alatt, ahol 1959-tôl
haláláig élt és alkotott. Az emléktábla
avatására 1993-ban került sor.

Vaszy Viktor tér – A Belvárosi Mozi
és a Szegedi Nemzeti Színház közötti te-
rület, a Színház immár hivatalos, új címe.

Szász Mihály zenekari mûvész archí-
vuma, fotógyûjteménye

„Szép halálod volt. Mint a fáklya,
mely lángolva még utolsót lobban,
lobbantál Te is végsô lángra
örök-zenéjû dallamokban.”  
(Szabó Miklós)

Kosztándi Melinda

Irodalom és forrásmunkák:

Vaszy Viktor emlékezete – Emlékkönyv
a legendás karmester születésének 90. év-
fordulója kapcsán. Kiadás éve: 1993
Szerkesztette: Gyuris György és Papp
Györgyné
Requiem – Vaszy Viktor halálára, négy
tételben – Szabó Miklós költeménye
Az ember és alkotása halhatatlan – Lapok
Vaszy Viktor kottahagyatékából
Dobó Katalin publikációja a SZEGED fo-
lyóirat 2004. márciusi számában
Egy régi „Kalandozás”
Vaszy Viktor és Czigány György beszél-
getése sok muzsikával 1974-ben
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Aida – Szegedi Szabadtéri Játékok, 1964
Vaszy Viktor, Margaret Tynes, Mikó András

Vaszy Viktor a halála elôtti estén, 
Bárdos Lajos születésnapi köszöntésén


