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1914-1938: Egy rövid emberöltő kulturális emlékezete a komolyzenében 
Zenével egybekötött ötrészes előadássorozat a két világháború közötti évek magyar zenetörténetéről 

Időpont: 2020. 2020. 2020. 2020. február 13február 13február 13február 13. . . . csütörtökcsütörtökcsütörtökcsütörtök    17,30 17,30 17,30 17,30 óraóraóraóra 
Helyszín: KLEBELSBERGKLEBELSBERGKLEBELSBERGKLEBELSBERG    EmlékházEmlékházEmlékházEmlékház,,,,  

1028. Budapest, Templom utca 12-14....    

1. rész : 1. rész : 1. rész : 1. rész : „Fiumei kikötőben áll egy „Fiumei kikötőben áll egy „Fiumei kikötőben áll egy „Fiumei kikötőben áll egy hadihajó…hadihajó…hadihajó…hadihajó…””””    
Az első világháború zenei emlékezete, 1914–1918 

    
előadó: Windhager Ákos PhD, összehasonlító irodalomtörténészWindhager Ákos PhD, összehasonlító irodalomtörténészWindhager Ákos PhD, összehasonlító irodalomtörténészWindhager Ákos PhD, összehasonlító irodalomtörténész    

az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet tudományos munkatársa,  
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem óraadó oktatója és a Magyar Állami Operaház zenekari dramaturgja 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fiumei_kik%C3%B6t%C5%91ben_%C3%A1ll_egy_hadihaj%C3%B3 
 

A Klebelsberg Emlékház öt előadásból álló zenetörténeti sorozata a két világháború közötti évek 
magyar komolyzenéjének a történetét, alakulását kívánja összefoglalni. A felkért előadó, Windhager 
Ákos az első világháború kitörésétől a második világháború előestjéig mutatja be a tudatos 
emlékezetpolitika komolyzenei megnyilvánulásait. A sorozat főszereplői a korszak meghatározó 
zeneszerzői: Hubay Jenő, Dohnányi Ernő, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Weiner Leó és Lajtha László, 
akik mellett számos, ma már nem ismert alkotó is feltűnik. A Ferenc Józsefet megjelenítő 
hadiportrétól a magyar kommün és a területelcsatolás traumáján át, a főváros egyesítésének erősen 
kritikus ünneplésén túl, a Szent István-emlékévig számos esetben nyilatkoztak meg a zene nagy- és 
kismesterei. A legtöbb alkotó nem kormányzati felkérésre írt zenei emlékműveket, mi több, sokszor 
vissza is utasították, hogy konkrét politikai tartalmat jelenítsenek meg. Az öt előadás betekintést 
enged a kormányzatok és a zenei élet kapcsolatába, a zeneszerzők közéleti tevékenységébe, a 
zenevilág belső hatalmi játékaiba, valamint abba, hogy az egykori gazdag zenei emlékezetből ma 
miért nem ismerhetünk szinte semmit.    

A rendezvény ingyenes, regisztrációhoz kötött. Rendező V4 Építészeti Alapítvány - 
website: www.v4fund.archi, https://klebelsbergkastely.hu/esemenyek/   Regisztrálni a v4@v4fund.archi 
címen, vagy telefonon, a +36 70 3898720 –as számon Albrecht Beátánál lehet. A programváltozás jogát 
fenntartjuk.  A rendezvényen videó- és fotófelvételek készülnek.    

                              

  A rendezvény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap 


