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Fekete Gy�r István
zeneszerz�, zeneszerzés tanár 80 éves

Drága Tanár Úr!

Keressük a szavakat. Dadogunk, pró-

bálkozunk. Sokan, sokfélén. Próbál-

juk elmondani, mit jelentesz nekünk. 

Most, hogy nem hangjegyekbe, ha-

nem szavakba szeretnénk önteni em-

lékeinket, szeretetünket, ennyit tu-

dunk. Félszeg mondatokat, elharapott 

gondolatfoszlányokat. Fogadd el t�-

lünk mégis, hiszen születésnapodon 

mi mást is nyújthatnánk át Neked, 

mint néhány tanítványod kvintpárhu-

zammentes köszöntését? A  többiekét 

pedig – akik itt és most nem fértek 

el közöttünk – hallhatod nap mint 

nap a zenekari árkokból, a karmesteri 

pulpitusokról, a rádióból, a színházak 

színpadáról, partitúrák lapjaiból.

Isten éltessen, drága Tanár Úr!

Elek Szilvia

Nem kerülhetem a nagy szavakat, 

amikor Fekete Gy�r Istvánról kell szól-

nom. Márpedig állítom, hogy a magyar 

zeneszerzés utóbbi fél évszázadának 

egyik kulcsfi gurája, aki nemcsak az-

zal szerzett elévülhetetlen érdemeket, 

hogy egyebek közt több száz zene-

szerz�t, zenetudóst, karmestert és 

karvezet�t indított el a hivatásos pálya 

felé, de kisszámú darabjával is gene-

rációja egyik legjelent�sebb zeneszer-

z�je. Fontos ez utóbbit hangsúlyozni, 

mert túlzott szerénységével mindig is 

visszaélt a szakma, sommásan csak 

tanárembernek titulálva �t. De tessék 

csak összevetni dalciklusait és ka-

marazenéjét a hazai termés hasonló 

m�fajú alkotásaival! Micsoda érzelmi 

gazdagság hatja át minden ütemét, 

mennyire sugárzik minden hangjá-

ból az �szinte ihletettség! Ha lehet 

hiányérzetünk, az az életm� sz�kös-

ségéb�l, a  mintegy féltucatnyi vállalt 

kompozíció számosságából adódik. 

Reméljük, hogy tanári pályája lezárul-

tával fantasztikus energiája átáramlik 

saját hangjai világába.

S akkor helyezzük történelmi táv-

latba ezt a bizonyos tanári tevékeny-

séget. A  második világháború után 

a zenészszakma nem el�adó-m�vé-

szeti részének szakosodása el�ször 

a fels�oktatásban indult meg, s majd 

csak a kilencvenes évekre alakult ki 

a középfok mai struktúrája. Addig 

nemcsak a komponisták, de szin-

te minden elméleti zenész indulása 

a középfokú zeneszerzés-oktatáshoz 

köt�dött. Fekete Gy�r István közel fél 

évszázados tevékenysége ezért szám-

szer�leg is páratlan a maga nemé-

ben, de aki ismeri, nagyon jól tudja, 

hogy nála messze többr�l volt szó, 

mint praktikus ismeretek átadásá-

ról. Módszere voltaképpen végtelenül 

egyszer� volt: a  tanítható dolgokban 

maximális elvárás, a szabad kompozí-

cióinkban teljes szabadság. Eredmé-

nyességéhez nagymértékben hozzá-

járult, hogy a többi zenei tárgyhoz is 

elképeszt� színvonalú tanárcsapatot 

állított maga mellé, akik azonosultak 

szellemiségével és h�fokával is. Ezt 

azonban el�ször ki kellett érdemelni. 

Jómagam például csak harmadszori 

nekifutásra kerültem be a tanszak-

ra. El�ször – jogosan – lebeszéltek, 

hogy egyáltalán elmenjek felvételiz-

ni. Másodszor már vendéghallgató-
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jaként jelentkeztem, azonban ekkor 

sem feleltem meg. Nem hagyta azon-

ban, hogy eltántorodjam, pontosan 

elmagyarázta, miben várja a fejl�dést, 

s ehhez minden segítséget megadott. 

A gyors és hatékony munkát is meg-

tanulhattuk t�le. (A  legenda szerint 

egy alkalommal az órájára pillantva 

így szólt: „Még van 20 másodpercünk 

az órából. Ejtsünk meg egy hallásgya-

korlatot!”) S  intenzitásából semmit 

sem vesztett – amikor telefonbeszél-

getéseink során érzi a téma kime-

rülését, sietve elköszön és gyorsan 

leteszi a kagylót. Ahogy a négyéves 

képzési ciklust felépítette, azon a 

rendszerszer� gondolkodást is meg-

tanulhattuk. Egy klasszikus zenekari 

darab módjára kerültek az elemek 

a helyükre, hogy aztán a kett�svonal 

a sikeresen abszolvált zeneakadémiai 

felvételi vizsgának feleljen meg.

Számomra azonban az igazi va-

rázslatot a komponista egyéniségének 

kibontakoztatásában mutatta meg 

számtalanszor. Elvileg saját kompozí-

cióink megítélésében teljesen háttér-

be vonult, szinte csak az általános ze-

nei problémákra hívta fel a fi gyelmün-

ket. Ugyanakkor biztos vagyok benne, 

hogy nagyon is tudatosan egyensú-

lyozta a fegyelem és a szabadság ket-

t�sségét. A  penzumok szigorával fel-

ébresztette a kamaszlélekben az önfe-

gyelem érzését, és rá kellett jönnünk, 

magunknak kell megtalálnunk a meg-

oldásokat. Mindeközben nagyon is 

kíváncsiak voltunk a véleményére, de 

erre csak homlokráncolásának mér-

tékéb�l és jellegzetes testbeszédéb�l 

következtethettünk. Végül is a legna-

gyobb tanáregyéniségek egyikeként � 

is úgy éri el hatását, hogy elegend� 

csak elvárásaira gondolnunk, hogy a 

legtöbbet kihozzuk magunkból. Vagy, 

ahogy Weöres Sándor csodálatos ver-

sében írja:

„Nem szándékom, hogy kérjelek 

a jóra.

Perzsel� szomjat kelteni a jóra: 

ezért jöttem.”

Gémesi Géza

Homlokránc és pengeél

Amikor óráit látogattam, 38 éves volt. 

Mai magamhoz képest fi atal. Az akko-

rihoz viszonyítva tapasztalt, „javakora-

beli” ember. Olyan egy tanár, mint � 

volt akkor? Azt gondolhatnók, a tanár 

határozottan kijelent, szigorúan bírál. 

Vagy éppen könnyedre veszi a fi gurát, 

hogy a diák kedvét keresse, s  az azt 

érezze, épp csak egy „id�sebb srác” 

mutatja az utat.

Fekete Gy�r István arcán min-

dig gondterheltség, tépel�dés lát-

szott. Nem azért, mert nem tudta, mit 

mondjon, hanem mert nagyon tudta, 

de senkit nem akart bántani. Meg 

akarta hagyni nekünk a lehet�séget, 

hogy magunkban azt mondjuk, nincs 

igaza. Magunkban mindig tudtuk, 

hogy fényesen igaza van. A  homlok-

ráncolásba bújtatott tapintat mögött 

a mesterség megfellebbezhetetlen is-

merete húzódott meg.

A  zeneszerz� tanár a m�veivel is 

viszonyítási pontot ad. Fekete Gy�r 

Istvánnak néhány darabját játszotta 

akkoriban a rádió. Szerethet�, míve-

sen faragott alkotások voltak. De nem 

láthattuk, hogy mi forr a m�helyben, 

nem jöttek újabb és újabb opusok. 

Kérdéseink keletkeztek. Csakugyan 

nem komponál? Ha nem, hát miért 

nem? Mi tartja vissza, mit�l idegenke-

dik? Úgy hallom, megtört a jég – már 

ha jég volt egyáltalán –, és �sszel új 

kompozícióját halljuk.

Addig is, amíg reményem szerint 

egyszer hajlandó lesz velem beszél-

getni e kérdésekr�l, nagyon várom, 
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hogy darabjaim elhangzása után oda-

lépjen, s az ismert homlokráncok alatt 

elmondja kritikai észrevételeit. Mindig 

találnak. S  látom, másokhoz is oda-

megy, és négyszemközt tudatja, amit 

gondol a hallottakról.

Született Tanár.

Hollós Máté

Drága Tanár Úr,

amint a megszólításból is sejthet�, ez 

személyes hangvétel� köszöntés lesz. 

Mentségemül szolgáljon, hogy e pár 

sor – úgy érzem – nagyon sokak ne-

vében, többes szám els� személyben 

is íródhatna.

A négy évre, amelyet a „konziban”, 

a  Te irányításod alatt töltöttem el, 

életem gyönyör� id�szakaként emlék-

szem. Mintha egy kicsi szigeten éltem 

volna. A  nap huszonnégy órájában 

azzal foglalkozhattam, ami érdekelt 

– legf�képpen zenével és irodalom-

mal –, hozzám e tekintetben nagyon 

hasonló emberek társaságában. Fel-

készült és emberileg hiteles tanárok 

vezettek minket. Egyikük sem terhelt 

bennünket ideológiával, nagyszabású 

esztétikai iránymutatásokkal. Egysze-

r�en hagyták, hogy álmaink a magas-

ba törjenek.

Els�sorban Te voltál az, aki meg-

alapoztad ízlésemet, kritikai érzéke-

met, m�vészi és emberi világlátáso-

mat, egész életemre kiható módon. 

Az utána következ� évek anyagisme-

retben, szemléletben hozhattak ugyan 

változást, de a lényeget tekintve alig-

ha. Te vezettél rá a formálás, a zenei 

anyag és az id� helyes kapcsolatának 

fontosságára. A  cezúra jelent�sége, 

a tagolt, értelmes zenei forma és el�-

adás (akárcsak a tagolt, értelmes be-

széd) mintha kivesz�ben lenne min-

dennapjainkból. A  magam szerény 

eszközeivel ma tanítványaimnak pró-

bálom továbbadni mindezt.

Számtalan mondatod állan dóan 

eszembe jut és eligazít a nehéz hely-

zetekben. Most csak egyet idéznék 

fel. Mindig arra biztattál minket, hogy 

nap, mint nap szakítsunk id�t a meg-

kérd�jelezhetetlen remekm�vek ta-

nulmányozására. Milyen jó lenne ezt 

minél következesebben betartani! Mi-

lyen jó, hogy ezek a m�vek velünk 

vannak, nem múlnak el, hogy kapasz-

kodhatunk beléjük, jó és rossz id�k-

ben egyaránt!

Egy ország zenei élete köszönheti 

Neked, hogy tudásodat a jöv� gene-

ráció nevelésének szentelted. S  hálás 

lehet kisszámú, ám annál jelent�sebb, 

fi nom szövés�, érzékeny m�vedért is. 

Azt hiszem, mindnyájunk �szinte örö-

mére szolgálna, ha az elkövetkez� 

esztend�kben zeneszerz�i életm�ved 

is gyarapodhatna!

Legf�képpen mégis azt kívánom, 

hogy Isten tartson meg egészségben 

és boldogságban, az emberi kor leg-

végs� határáig!

Horváth Bálint

„Mondjon B hangra lefelé egy nagy-

szeptimet…”

– emlékeim Fekete Gy�r Istvánról

Els� élményem Fekete Gy�r István Ta-

nár Úrral kapcsolatban a fenti címben 

szerepl� mondata volt a Konzi ze-

neszerzés felvételi vizsgáján, névsor-

olvasás közben, 1979 tavaszán. 14 

éves általános iskolás diákként meg-

lepetésemben és zavaromban hirte-

len nem is tudtam, mit válaszoljak 

a csalafi nta kérdésre. H – vágtam rá 

sebtében. Az nem lesz jó – mondta 

Fekete Gy�r Tanár Úr kissé somolyog-

va. Hmm, akkor… ���… Cesz – he-

lyesbítettem némi habozás után.
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A Tanár Úrtól az év �szét�l kezdve 

négy éven át tanulhattam. Ez az id�-

szak – minden túlzás nélkül – életem 

legmeghatározóbb négy éve volt, ki-

törölhetetlen nyomot hagyott bennem, 

s  végig fogja kísérni pályafutásomat. 

Talán ma nem is lennék a pályán, ha 

Vele nem hoz össze jó sorsom. Foko-

zatosan vezetett be minket, növendé-

keket az összhangzattan és a forma-

tan, kés�bb a korál-harmonizálás és 

a Palestrina-stílus rejtelmeibe. Szigorú 

és alapos volt, mégis oldott légkörben 

zajlottak a zeneszerzés órák. Kinyitotta 

ifjúi szemeinket a kortárs zene világá-

ra, zsengéinket végtelen türelemmel 

és odaadással nyesegette.

Azóta is azon kevesek közé tar-

tozik, aki minden bemutatóm után 

szakszer�, alapos, �szinte, mégis ins-

piráló véleményt alkot darabjaimról, 

fi gyelemmel kíséri pályám alakulását. 

Örökre megmarad nekem/nekünk a 

jóságos Fekete Gy�r Tanár Úrnak, 

akit – az a gyanúm – jó ideig nehéz 

lesz pótolni a zeneszerzés-tanításban 

a Konzi falai között…

Isten éltesse �t sokáig, er�ben, 

egészségben! Szeretettel:

Horváth Barnabás

A  tudomány és m�vészet csodálatos 

találkozását volt lehet�ségem megta-

pasztalni Fekete Tanár Úr pedagó giá-

jában a Bartók Béla Zenem�vészeti 

Szakközépiskola zeneszerzésóráin az 

1980-as évek elején. Ebben a talál-

kozásban minden lépés a szép felfe-

dezéséhez vezetett, ahol a tudomány 

szép volt a m�vészet keretében, és 

ahol a m�vészet nem lehetett szép 

a tudomány keretei nélkül. Fekete 

Tanár Úr fantasztikus koncentrációval 

vezetett bennünket ezekben a lépé-

sekben, és hagyta, hogy felfedezzük 

magunknak a szépet minden lépés-

ben. Mind el�adóm�vészi, mind pe-

dig pedagógiai munkámban követem 

ezeket a lépéseket az elmúlt harminc 

évben hálás köszönettel.

Gaál Erzsébet

Kedves Tanár Úr…

aki tizenöt éves koromban úgy meg-

hökkentettél régimódinak t�n�, ám 

végtelenül megtisztel� magázásoddal;

aki lépésr�l lépésre vezettél be 

bennünket a nagyok: Palestrina, Bach, 

Couperin és Mozart m�helytitkaiba;

akivel közös kirándulásainkon 

annyiszor csodálkozhattunk rá együtt 

egy különleges k�re, fára, madárra, 

vagy éppen a kéküstök� csormolyára;

akit�l megtanultuk, hogy a terem-

tett világ, éppúgy, mint a zenetörténet 

remekm�vei, az Invenció és a Rend 

által válhat leny�göz�vé;

akinek a társaságában mindig 

olyan világos volt, hogy mi a maradan-

dó érték, és mi a hitvány, a mulandó;

aki mindeközben a legnagyobb 

fi gyelemmel és megértéssel fogadtad 

suta zeneszerz�i szárnypróbálgatá-

sainkat;

aki a legkeményebb kritikáidat 

is végtelen tisztelettel és szeretettel 

mondtad el nekünk;

aki évtizedeken át két kézzel szór-

tad tudásodat arra érdemes és ér-

demtelen növendékeid elé, akár saját 

karriered építése helyett is;

aki betölthetetlen �rt hagytál magad 

után a Konzi zeneszerzés tanszakán;

aki mindannyiszor eszembe jutsz, 

ha egy ifjú zeneszerz� mutatja meg 

nekem készül� új darabját (vajon Te 

mit mondanál?);

aki, mint a „kék hegyek hidege”, 

egyszerre voltál és vagy rejtély és cso-

dált példakép mindannyiunk számára;
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akit mindig ünnep meglátogatni, 

és aki mindig is sokkal jobban fociztál 

nálam;

aki biztosan tudod, hogy egymás 

között mindig is beceneveden emle-

gettünk, de ez kizárólag megkülön-

böztetett szeretetünk jele volt;

ezzel a szeretettel kívánom, kíván-

juk Neked, hogy

Isten éltessen és tartson meg kö-

zöttünk sokáig!

Kecskés Balázs

Tanár Úrral kerek 40 éve hozott össze 

a sors a Nagymez� utcai szakközépis-

kolában. Néhány éves építész múlttal 

és egy sikertelen zeneszerzésvizsgá-

val a hátam mögött, 24 évesen Tanár 

úr 4. osztályos növendékei közt talál-

tam magam.

Stílusgyakorlatainkból, kusza 

darab-töredékeinkb�l mindig a jót, 

a használhatót emelte ki. Aztán, per-

sze, a selejtezni való is szóba jött.

A tanítás azonban nemcsak az osz-

tálytermi munkára szorítkozott. Tanár 

úr mindig talált id�t „lelki gondozásra” 

is. Ez természetszer�en négyszemközt, 

a már kiürült tanteremben vagy a folyo-

són sétálva történt, nagy tapintattal – 

akár alkotói válságban, akár az élet ne-

hézségei közt akadt el az ember. Mindig 

tudott vigasztalni, önbizalmat adni.

Széles látókör� lévén, alkalman-

ként egy-egy kiállításhoz, könyvhöz is 

kedvet tudott ébreszteni bennünk.

Szenvedélyes lelkülettel nevelt 

mindnyájunkat tisztességes mester-

ségbeli tudásra és alázattal végzett, 

teremt� munkára.

A  sors külön ajándéka, hogy ma 

is éppoly aktívan, üde szellemiség-

gel vesz részt zenei eseményeken, 

mint valaha. Kritikáin, megfi gyelésein 

épülni lehet, legyen az saját dara-

bom, vagy másoké. Jó vele találkozni 

koncerteken, néhány szót váltani a 

szünetekben  és hazafelé menet – mi-

vel a beszélget�társra mindig �szinte 

érdekl�déssel fi gyel.

Tanár úr, maradj velünk még so-

káig, egészségben és abban az egy-

szer�, der�s természetességben, ami-

lyennek mindig is láttunk.

Tartson meg köztünk a Mindenha-

tó, amíg lehet, mindnyájunk örömére!

Nógrádi Péter

Visszaemlékezés a Fekete Gy�r 

István Tanár Úrral töltött évekre

Nagyon sokat köszönhetek a Tanár 

Úrnak, hiszen a vele eltöltött évek alatt 

vált teljesen egyértelm�vé számomra, 

hogy zeneszerz� legyek.

Amikor elmentem a Konzi zene-

szerzés-felvételijére, talán 2 hónappal 

korábban tudtam csak meg, hogy egy-

általán létezik ott zeneszerzés tanszak.

Visszaemlékszem, ahogy beléptem 

a szóbeli felvételin a terembe, nem 

tudtam, kik ülnek bent tanárok, de a 

Tanár Úr kedves mosolyával biztatott.

A  Konziban egymás után tárultak 

ki el�ttem a kapuk; a rengeteg inspi-

ráció, élmény sok darab írására ösz-

tönzött. Felejthetetlenek voltak szá-

momra a zeneszerzésórák, nagyon jól 

volt mindegyik felépítve, és mindenre 

mindig jutott id�.

A fantasztikus szakmai tudás mel-

lett példaérték� a Tanár Úr embe-

ri nagysága. Azóta is tartom vele a 

kapcsolatot, mindegyik koncertemre, 

szerz�i estemre el szokott jönni, és 

hasznos tanácsai mindig épít� jelle-

g�ek számomra.

Kívánok Tanár Úrnak még sok bol-

dog, tartalmas évet és jó egészséget.

Pócs Katalin
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Rend és arányok

Egyebek között barokk improvizációt 

is tanítok. Ehhez, f�képp a kezde-

tekben, olyan gyakorlatok tartoznak, 

amelyek a stílusba illeszked� harmó-

niaf�zésben és az ahhoz társítható 

dallami elemekben adnak orientációt. 

Gyakran kisebb kompozíciók formájá-

ban gyakoroljuk a formai elemek ará-

nyosságát. Ilyenkor gyakorta eszembe 

jutnak zeneszerzésóráink Fekete Gy�r 

Tanár Úrral. A kezdet nála is az össz-

hangrend ismerete, eleinte pedig csak 

rövid stílusgyakorlatokban az arányok 

és a forma megtalálása volt. Akármi-

lyen egyszer� harmóniai gyakorlatról 

vagy nyolcütemes periódusról volt is 

szó, Tanár Úr mindenben a maximu-

mot követelte: az akkordoknak kor-

rektségük mellett értelmes, ép zenei 

egységbe kellett rendez�dni a perió-

dus nyolc üteme alatt pedig logikus, 

ép zenei folyamatnak kellett lezajlania. 

Zenére, a  zenei összefüggések rend-

jére, a  zene elrendez�désének bels� 

törvényszer�ségeire tanított minket 

úgy az „egy-négy-öt”, mint kés�bb a 

legelemibb ellenpont-gyakorlatokban 

is. Arány, rend, szépség: ezekben Ta-

nár Úr nem ismert kompromisszumot. 

Ezt a követelményt hordozom azóta is 

magamban, és próbálom meg az imp-

rovizációban átadni növendé keim nek 

és megvalósítani kompozícióimban. 

Ilyenkor (is) hálával gondolok vissza 

a 17-es teremben eltöltött izgalmas 

és egy életre szóló órákra. Az akkor 

teleírt számtalan hangjegyfüzetet a 

mai napig �rzöm a polcomon. Ha 

felütöm valamelyiket, a Tanár Úr kék 

golyóstollal beírt javításai emlékez-

tetnek váltig a kapott nagyon értékes 

útravalóra. Köszönöm, Tanár Úr, és 

gratulálva a nyolcvanadikhoz kívánok 

további jó egészséget!

Spányi Miklós

Fekete Gy�r István 80!

Vannak akiket fel akarunk köszönteni. 

Újra és újra. Így volt ez már 1980-ban, 

amikor Horváth Barnabás és Elek Szil-

via a „44”-et írta – órára, menüett, las-

sú rondó és korálharmonizálás mellé. 

Én csak egy évvel kés�bb, vendég-

hallgatóként kerültem az osztályába. 

Aztán emlékszem még tortaevésekre 

a tanáriban, hangszerelés-versenyre 

– amelyet egyébként én nyertem! – 

Poldini Ede menüettjére – haverokból 

toborzott el�adókkal és zs�rivel –, és 

persze a hármashatárhegyi kirándu-

lási útvonalra a focival és a citrom-

evéssel; aztán a M�vész cukrászda-

beli borkrémtekercses évfordulókra, 

és sokkal kés�bb a koncertre a Rádió 

Márványtermében, volt növendékek 

részvételével, saját darabokkal.

Hogy lehet, hogy míg annyi min-

dent elfelejtünk, a  17-es teremre, 

a  zeneszerzésórákra, „Pisti” mondá-

saira emlékszünk évtizedek távlatá-

ból is?

Nos, azért, mert fi gura; nem tu-

catember, olyan, akib�l csak egy van, 

aki jellegzetes magázódásával már 

tizenéves korunkban jelezte, hogy ko-

molyan vesz minket, akivel érdemes 

volt vitázni Cage-r�l, formáról, akinek 

minden mondata átgondolt, szenve-

délyes és hiteles volt, akit�l tanulni, 

akinek az osztályába járni akart az 

ember.

Ha március lesz és tavaszodni 

kezd itt a Cote d’Azur-ön, mintegy va-

rázsütésként eszembe jut: vajon jó-e 

még a Bocskai úti cím, megkapja-e a 

lapot? És szerencsére még jó, és sze-

rencsére megkapja, és szerencsére 

még lehet vele találkozni is; és bár az 

� haja s az én szakállam színe is egyre 

fehérebb, és bár néhány évtizede már 

tegez�dhetünk, s  már nem vitatko-

zunk Cage-r�l sem, minden találkozás 

visszahoz nekem valamit a régi id�k 
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legjavából, amire olyan szívesen em-

lékszik vissza az ember.

Most itt egy újabb születésnap, 

egy hihetetlen, kerek évszámmal.

Kedves Tanár Úr! Mentoni ké-

peslapom mellé, melyet id�közben 

bizonyára megkaptál, fogadd e lap 

hasábjain is köszönt� jókívánságai-

mat; továbbá azt is üzenem, hogy 

35 év távlatából egyre inkább hajlok 

feladni akkori álláspontomat és iga-

zat adni Neked: mégiscsak fontos, 

hogy egy darabnak legyen formája! 

Az Isten tartson meg jó egészségben!

Sz�ts Péter

Fekete-Gy�r István tanár úr meghatá-

rozó személyiség volt az életemben.

Tanári munkáját hallatlan precizi-

tás és alaposság jellemezte, amelyek 

példaérték� emberséggel párosultak.

Mindazt, amit t�le tanultam, nem-

csak zeneakadémiai növendékként és 

zeneszerz�ként tudtam kamatoztat-

ni, hanem zeneszerzéstanári munkám 

során is. Mindig szeretettel és nagyra-

becsüléssel gondolok rá.

Kiss Zsuzsanna

Már akkor hálát adnék a Teremt�nek, 

ha életemben csak azt kaptam volna, 

hogy Fekete Gy�r István Tanár Úrnál 

tanulhattam. Végignézve azt a ne-

vezetes sort, akiket zenére és életre 

nevelt, azt mondhatom, hogy az utol-

só tanítvány emlékezetes címét nem 

érdemlem meg. Merthogy én vagyok 

az utolsó tanítványa. Legalábbis a szó 

hivatalos értelmében, azaz az iskola 

falain belül értve, mert Tanár Úr neve-

l� tevékenysége nem szorítható holmi 

oktatási intézmény kereteibe. Meg-

annyi koncerten, szerz�i esten látom 

Tanár Urat, amint tanácsokat ad az �t 

mindig nagy fi gyelemmel és szeretet-

tel hallgató, akár már �sz korban lev� 

zeneszerz�knek, zenészeknek is.

Tanár Úr az embert látja. Sohasem 

feledem, hogy az óra kimért meneté-

ben mindig szakított id�t arra, hogy az 

olvasmányélményeinkr�l kérdezzen. 

Sohasem feledem, amikor hosszan, 

érdekl�dve hallgatta koncertbeszá-

molóinkat, vagy amikor „lassú beve-

zet�nek” szánva azt mondta: „Észre-

vettétek, hogy rügyeznek a fák? Azt 

mesélik, hogy hazajött az els� gó-

lya.” Feledhetetlenek a kirándulások, 

amikor az erd�ben egy �zlábgombát 

találtunk, és a gomba dióízét ele-

mezte, vagy a gyönyör� kilátás els� 

élménye, ami a tanítványi kör kirándu-

lóinak adatik meg, és mindig kedves 

ceremónia kíséri.

Fekete Gy�r Tanár Úr sosem vá-

lasztja el a természetet, a  gondola-

tokat, az érzelmeket, fi gyelmet, sze-

retetet, egyszóval az életet a zenét�l. 

Számomra ett�l voltak olyannyira ins-

pirálóak az órái. Annyit adott és ad az-

óta is, hogy napi elemózsiám mindaz, 

amire tanított. Isten éltesse!

Bucz Magor

Fekete Gy�r István zeneszerz�, zeneszerzésta-

nár 1936. március 28-án született Kisgy�rött. 

Tanulmányait 1960–65 között Budapesten, 

a  Liszt Ferenc Zeneakadémián végezte zene-

szerzés szakonm Szervánszky Endre osztá-

lyában. 1966–72-ig Gy�rött zeneelméletet és 

zeneszerzést tanított, majd 1972-t�l 2014-ig 

a budapesti Bartók Béla Zenem�vészeti 

Szakiskola zeneszerzéstanára volt. 2014-ben 

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagke-

resztjével tüntetették ki. Legfontosabb m�vei: 

Fúvósötös, Három duó fuvolára és zongorára, 

Heged�-zongora szonáta, Kék hegyek hidege 

– dalciklus, Négy dal Nagy László verseire.


