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velődés területén érdemlegeset alkotó pályatársaknak. 
1988-ban, amikor megnyílt a helyreállított pécsváradi 

vár, annak egy barokk épületét nem idegenforgalmi aján
dékboltnak rendezték be, hanem Kígyós Sándor állandó 
kiállítását helyezte el benne a Baranya Megyei Múzeumok 
igazgatósága. Makovecz Imre avatta fel 1988. augusztus 
19-én. Ez az esemény sok régi barátot és tanítványt hozott 
el Pécsváradra, akárcsak kilenc évvel halála után, 1993-
ban az 50. születésnapjára tartott emléknap, a Pécsváradi 
Várbaráti Kör és a Baranya Megyei Múzeumok szervezésé
ben. Több mint kétszázan jöttek össze ekkor a meghívás
ra, előbb a várba, az állandó kiállításhoz, ahol Bükkösdi 
László idézte fel a követ hajlító szobrászt, majd a Kígyós 
által olyannyira szeretett műteremnél folytatódott a meg
emlékezés. Itt beszélt dr. Újvári Jenő, akkor a Baranya 
Megyei Múzeumok igazgatója a rég eltávozott barátról, 
aki sok év után is egymás tiszteletére tanít bennünket. 
Tőle hangzott el az indítvány egy emlékkör létrehozásá
ra, amely Kígyós Sándor egy műve, a később kiválasztott 
Gömb-Hasáb felállítását tűzte ki célul. 

Ezzel alakult meg a Kígyós Emlékkör, és munkához lá
tott. Hajdúszoboszlón, 1993 tavaszán barátai felállították 
a talán legszebb, Zászló című alkotásának felnagyított má
sát. A második köztéri szobrot 1995 áprilisában avatták 
Pécsváradon, a Művelődési Ház előtt, azon a helyen, 
ahol faragni kezdett, s amelyhez élete végéig hű maradt. 

Mindkét szobrot Ion Pop román szobiász faragta újra sö
tétszürke afrikai gránitból. Pécsváradi polgárok, Pécsvárad 
Onkomiányzata, helyi cégek és intézmények, a művész bará
tai, kollégái, művésztársai az ország minden tájáról, japán 
művésztársak adományaiból valamint a Nemzeti és az Ország-
építő Alapítvány segítségével jött létre a Gömb-Hasáb. 

Kevés olyan köztéri szobrot avattak ezzel a kilencve

nes évek közepén, amely nem történelmi évfordulóhoz, 
valamely politikai eseményhez kötődött. Kígyós Sándor 
pécsváradi szoboravatása barátságból és szeretetből szüle
tett, és a művészetnek állított mementót az időtlen idő
kig elálló sötét gránitból. 

A „Gömb-Hasáb" a kezdeti évek plasztikai gondola
tait összegezte 1971-72-ben - olvassuk Keserű Katalin 
műleírásában: „Kígyós megtalálta az ellentétek legkon-
centráltabb egységét: mellérendelés helyett egymásba 
helyezte formáit. Klasszikusan zárt a kompozíció, a két 
forma viszonyának történetéből azt: a pillanatot mutatja, 
amiben „minden benne van", az előzmény és a következ
mény is: a gömb növekedése szétrobbanással fenyegeti a 
hasábot, s ha még emelkedik is közben, maga alá gyűri azt. 
'Ha az egyik forma nagyobb mértékben van jelen, akkor 
többnyire az állandó, a szenvedő, a torzuló, a passzív érzelmi 
elemeket hordozza' - írta Kígyós ez idő tájt naplójába. Ez 
esetben a hasáb a torzuló forma. Későbbi interjújában 
történelmi, társadalmi tapasztalattal egészítette ki a szob-
rászit: a létrehozó ellen fordul a létrehozott (a hasáb ellen 
a gömb). A választott pillanatban a formák átmenetisége 
érdekelte, az eddig használt, mellérendelt, ellentétes for
mák helyett az ellentéteket egyesítő átmeneti forma." 

Mintha tulajdon korának volna jelképe a Gömb'Hasáb, 
az egymásnak feszülő ellentéteknek, melyek kiforrták ma
gukból az ezredforduló Magyarországát. S a kor emberé
nek, akit egyszerre feszített: ezer ellentmondás. Maga így 
öntötte szóba azt, amit kőbe faragott: 

„Ebben az időben szobrászati mintaképeimet nem a 
korábbi szobrászatból próbáltam meríteni, hanem abból a 
társadalmi valóságból, amiben éltem. Tehát, hogy megmu
tassam azt, hogy semmi sem marad az eredeti állapotában." 

Gállos Orsolya 

GÁBRIELNÉ JÁGER TERÉZ 

KODÁLY 

„Csakis művészi érték szólaljon meg az iskolában" 
(Kodály) 

Tegzes György fővárosi szakfelügyelő (1956-1981) új 
zenepedagógiai, módszertani koncepció kidolgozásával 
vált ismertté. A 60-as évektől kezdte el a csepeli Ligeti 
Károly Általános Iskola tanulóival a zenei írás-olvasás 
módszertani kísérleteit. 1970-ben „A zenei írás-olvasás 
korszerű tanítása az általános iskolában" c. munkájával a 
Kodály szisztéma általánossá tételét szorgalmazta. Az OPI 
felügyeletével 1973-ban országos kísérletek indultalc Bu
dapesten, Pécsett és Veszprém megyében, köztük apápai 
Kilián György Általános Iskolában (ma Weöres Sándor 
Általános Iskola). A kipróbálás során szoros munkakap-
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csőlátók fűzték Szekeres LAJOS majd Gábriel Sándorné veze
tői működéséhez. Az énektanárok, munkaközösség-veze
tők felkészítése, óralátogatások, előadások következtében 
sokat járt Veszprémben és Pápán. Ügybuzgalommal szolgálta 
a Kodály eszmék terjesztését, kimagasló szaktudását, mód
szertani jártasságát szerénységgel párosult határozottsággal 
adta át kollégáinak. 

Ének-zenei nevelő-oktató munkája során kitartóan 
vizsgálta azt: a tényt, hogy miért nem felelnek meg a tanu
lók a kodályi elvárásoknak. A híres zenetudós énekpedagó
giai munkáit, írásait tanulmányozva rájött, hogy az ered
ménytelenség okai módszereinkben keresendők. Mindezt 
felismerve, a hetvenes évektől sorra jelentették meg do
kumentumait. A „Vázlatok zenei-írás olvasás tanításához" 
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(I. II. III.) köteteit Falusi Tamásné gondozásában. A nívó' 
díjas „Hétfokú gyakorlatok"-at (I. II.) Bárdos Lajos elősza
vával és lektorálásával. A magyar népzenére épülő dal
gyűjteményét a világ minden részén ismerik és használ
ják. Végül 1981-ben adták ki a ma is érvényben lévő 4. 
osztályos Ének-zene umlíönyvét és Tanári kéziltönyvét. 

A Tanár űr éveken keresztül bemutató órákat tartott 
számos hazai és külföldi (amerikai, belga, csehszlovák, dán, 
francia, norvég és japán) tanárcsoportok részére. Nemcsak 
a Győri Országos Nevelési Konferencián és a fővárosi Peda
gógiai Intézet speciális tanfolyamain adott elő, hanem vi
déken is. Eljutott Berlinbe, Prágába, Olmützbe és Bechinébe, 
ahol a kodályi koncepciót népszerűsítette. 

Az úgynevezett „Tegzes módszer" eredményeiről több 
neves zenepedagógus írt a szaklapokban (Csík Miklós, 
Falus Tamásné, dr. Rizner Dezsőné, dr. Kolias Klára, 
Ördög László, dr. Soltész Eleimé, Szekeres Lajos, Gábriel 
Sándorné). 

Az ének-zene munkaközösségek mindenhol segítették 
az új dokumentumok s a vele járó munkáltatás módszere
inek széleskörű megismertetését, aminek következtében 
1978-tól a 90-es, évekig az énektanítás megújult, korsze
rűsödött. 

Tegzes György Pécsett született 1921. július 2-án „Sar
lós Boldogasszony" napján. Tanulmányait, kántor-tanítói 
oklevelét a pécsi Püspöki Tanítóképzőben szerezte. Egy
háznagyi, majd középiskolai ének-zene tanári diplomáját 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1948, illetve 
1949-ben négy évfolyamtársával (Fürjes Lajos, Kósa Sán
dor, Lulún László, Pödör Béla) vette át. Nagyra becsült ta
náraival Bárdos Lajossal, Harmat Artúrral és dr. Werner 
Alajossal élete folyamán szoros emberi, szakmai kapcso
latban állt. 

1945 tavaszán angol fogságba esve az észak-németországi 
Borghorstban és Elsellieidben működő „rendhagyó" levente
iskolában énekkart szervezett, valamint orgonistaként 
szolgált. A zeneakadémista tanárjelölt így próbált lelki 
vigaszt nyújtani a hányatott sorsú fiataloknak szabadulá
sukig. 

Egyházzenei működését 1948-ban - a tanszak megszű
nésének évében - a XIII. kerületi „Segítő Szűz Mária" 
templom karnagyaként kezdte. Ugyancsak ettől az évtől 
Harmat Artúrral" együtt oktatott a budapesti Kántorkép
zőben. A hallgatók számára ekkor írta meg három kötetes 
szolfézskönyvét, a „Canticum Nóvumot". 

A szentendrei templom „Szent Cecília Kórusát" 1955-
től vezette, a pomázival együtt, közel 18 évig. Kiemelkedő 
ünnepek alkalmával lehetősége nyílt a két kórus együttes 
szerepeltetésére. A hatvanas években közös magnós felvé
teleik eljutottak a Vatikáni Rádióba, ahol magyar adásba 
kerültek. Többek között Kodály Zoltán halála napján a 
mester műve, az Ave Maria Tegzes György vegyes !<ari 
átírásában s vezényletével hangzott el szerte a világban. 

A mélyen vallásos, hívő embert, ez irányú tevékeny

ségéért többszörösen figyelmeztették, ezért egyházzenészi 
és karnagyi munkáját 1973-ban kénytelen volt föladni. 

Minden lehetőséget megragadott a tanórán kívüli ze~ 
nei szépérzék és ízlés fejlesztésére, az ifjúság és a felnőttek 
körében. 

1947-1970 között több üzemi kóors karnagyaként te
vékenykedett (Pl. MÁVAG Acélhang férfiliar, Magyar 
Pamutipar, Zrínyi Nyomda, Fodrász Kórus, Vasútgépészeti 
Technikum). 

1951- 1955-ig a B M Központi Művészegyüttesében 
Vásárhelyi Zoltán karnagy mellett korrepetitorként műkö
dött közre. 

A Népművelési Intézet külső munkatársaként jelentet
te meg a „Hangzásképzés a kórusban" c. tanulmányát. 

A K O T A Ifjúsági Bizottságának vezetőjeként aktívan 
kapcsolódott be az Éneklő Ifjúság mozgalmába. Szervezte 
és irányította a kórusbemutatókat és népdaléneklési ver
senyeket. 

Az Országos Filharmónia felkérésére a csepeli „Ifjú 
Zenebarátok Kodály Zoltán Klubját" hét évig vezette. 

Óraadóként huzamosabb ideig tanított a Budapesti 
Tanítóképzőben és a Budapesti Óvónőképző esti tagoza
tán. 

Huszonöt évig, mint szakfelügyelő szervezte az ének
zene tanárok továbbképzéseit, megismertetve velük az új 
dokumentumokat, irányította a munkaközösségeket, s jó 
kapcsolatot tartott az iskolavezetőkkel. Tanácsadói mun
káját a mindig megújuló, fáradhatatlan szenvedély és hi
vatástudat vezérelte. 

1981 tavaszán a XXI . kerületi iskolák összkari próbája 
közben rosszul lett, infarktussal kórházba szállították. A 
kiváló zenetanár, aki a szakemberek és angyalföldi gyere
kek generációit nevelte zeneértővé, otthonában nyugdí
jasként elvonul tan élt és dolgozott. 

Többek között élete utolsó évében elvégezte a 4. osz
tályos ének-zene tankönyvének bővítését. Hosszantartó, 
súlyos betegségben 2002. szeptember 9-én, életének 81. 
évében hunyt el. 

Kitüntetései (1958-2002): Az Oktatásügy Kiváló Dolgo
zója, A Szocialista Kultúráért, Kiváló Pedagógus, Apáczai 
Csere János díj, Egyházkarnagyi Diploma Arany-fokozat, 
Középiskolai ének-zene tanári Diploriia Arany-fokozat, 
Tanítói Diploma Arany-fokozat, Tanítói Diploma Gyé
mánt-fokozat, Bárdos Emlékérem. Csepel fejlődése érde
kében kifejtett munkásságáért számos emléklappal, okle
véllel és emlékplakettel ismerték el. 

Alapító tagja volt a Magyar Kodály Társaságnak és az 
Országos Magyar Cecília Egyesületnek. 

Tegzes tanár úr földi maradványait a Schola-beli kó
rustárs, dr. Takács Nándor székesfehérvári megyés-püs
pök, az Országos Magyar Cecília Egyesület elnöke közre
működésével helyezték örök nyugalomra, a Megyeri úti 
temetőben. A szentendrei és a pomázi egyesített összkar a 
„Segító' Szűz Máiiához" c. Tegzes György által komponált 
mű megható előadásával emlékezett volt karnagyára. A 
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Bárdos társaság nevében Luk in László tanár úr, a volt 
osztálytárs érdemei elismerése mellett, meleg szavakkal 
búcsúzott el Tőle . 

Életfilozófiája: „A jó harcot rnegharcoltam,/ a pályát 

végigfutottam,/ a hitemet megtartottam" (2 T i m 4, 7) 
A Kodály nyomdokain járó kiváló zenepedagógus élet

műve ezzel lezárult, de tovább küzdeni a „kodályi örökség" 
megvalósításáért ma is időszerű feladat. 

MÉRLEGHIÁNY 
ln memóriám Vészi János 

A március 17*i napilapok közölték, hogy 76 éves kaiában 
váratlanul elhunyt Vészi János, a Nagy Imre Társaság és 
Alapítvány ügyvezető elnöke, arany tollas újságíró, aMUOSZ 
öröliös tagja. 

A méltatásokban kevesen tettek arról említést, hogy 
kalandos életútja során a Népművelési Intézetben is dolgo
zott, azt pedig - legjobb tudomásom szerint - senki nem 
közölte, hogy az intézet két olyan osztályát is vezette, ame
lyeknek kiemelt szerepe volt a magyar közoktatás és köz
művelődés egyik sajátos intézménytípusának megteremté
sében. 

Ta lán egy kézen megszámlálható lenne, hányan va
gyunk azok közül, akik együtt dolgoztak vele és szemé
lyes élmények alapján szólhatnak. Egyszerű volt tehát 
igent mondani a megtisztelő felkérésre, de amikor aztán 
az ember elkezdi előhívni az emlékeket, és azok sorban 
maguktól is lökődnek elő, akkor hirtelen megrémül: hir
telen biztos lesz abban, hogy ezeknek a régi, felszínes be
nyomásoknak a tarka halmaza rendezhetetlen. Tú l sokat 
tudsz! - suttogja belül az egyik féle szorongás; gesztusok, 
hangok, pedagógiai eszmék, más emberekhez való viszo
nyulások és szemüveg-villanások tolakodnak hatalmas ku
pacban egymás hátára, és azzal kérkednek, hogy ők leír-
hatatlanok, tünékenyek, és úgyis kicsúsznak a kezemből. 
Ezzel együtt ural el mindent az attól való félelem, hogy 
szégyenletes módon semmit nem tudok erről az emberről. 
Honnan jött , milyen családnak milyen múltja igazgatta 
lépteit? M i mozdította újra és újra olyan veszélyes cseleke
detekre, ami miatt az életében többször is kizárták a pártból 
és - szintén többször - kitiltották minden hazai lapból? 
Honnan vett bátorságot ahhoz, hogy személyesen Rákosi 
Mátyásnak írt levélben sorolja fel politikai gondjait? 

A halvány emlékek és a súlyos kérdések sorolásával 
persze nem az én nehézségeimet akarom felemlegetni, 
hanem azt tudatosítani, hogy mennyire kétségbeejtően 
felszínesen ismerjük egymást, hogy üres közhelyeket kö
zölve cikázunk el egymás mellett éveken keresztül. Ha
talmas elméleteket gyártunk, idegtépő válságokat küz
dünk le, egy-egy pillanatra szárnyalóan boldogok va
gyunk, és még kit tudja mennyi minden történik velünk, 
miközben a folyosón bizalommal fordulva egymás felé és 
határozott jó szándékkal, kölcsönösen építeni akarva a 
kapcsolatunkat, csak annyit beszélünk meg hogy „Lám, 
ma megint milyen rossz idő van". S a másik bőbeszédűen 

hozzáteszi, hogy „Bizony, és napok ó ta nem javul!" 
Pedig János nem mellébeszélős ember volt, nyíltan 

szólt magától, elképzeléseiről, még keserveiről is. Viszont 
kevéssé fogta fel a másik embert. Még csak azt sem lehet 
mondani, hogy nem figyelt, vagy nem próbált odafigyel
ni . Ahogyan általában az életben sokszor van bennünk jó 
szándék, a kontaktusteremtésben ennek ellenére majd
nem mindig hibádzik valami. Szakmai-értelmiségi kap
csolatokban megingathatatlan hitével és világosan felépí
tett elképzeléseivel olyan egyértelműen fölébe keveredett 
mások hezitálásainak vagy kevésbé kidolgozott terveinek, 
hogy a ledöntött érvek mögül nem nagyon látszott ki a 
másik ember. Márpedig olyanok vagyunk, hogy igazán az 
marad meg az emlékeink közölt, ami közös, aminek a ki
alakításában magunk is részt vettünk, tehát egy párbeszé
den belül jobban emlékszünk a másik által elmondottak
ra is, mint ha csak monológot hallgatunk. 

Kétségtelen, Jánosban volt készség a monologizálásra. 
Ezt hallva azonban nem szólunk a másiknak, nem hívjuk 
fel a figyelmét arra, hogy nekünk is van véleményünk, 
hanem továbbállunk, anélkül, hogy mondtunk volna 
valamit, és anélkül, hogy a másik félbeszakított előadá
sából felfogtunk volna morzsányi információt is. Gyanúm 
szerint Vészi János szakmai munkásságára is jellemző egy 
kicsit az, hogy bölcs és megfontolandó elméletet alakított 
ki, amire nem válaszolt érdemben a gyakorlat. Azért me
rem ezt egy méltató emlékezésben leírni, mert én ebben a 
helyzetben az ő oldalán állok, és azt mondom, hogy ma
gára vessen a gyakorlat. 

Miről is van szó? — hogy most már ne jelképekben be
széljek. Vészi nagy tudásra alapozott, személyes tanári 
munkában kiformált és aprólékosan kidolgozott pedagó
giai elmélettel látott hozzá „az oktatásügy és a művelő
désügy integrációjának" előmozdításához. Nem kötelező 
dicsérő szavakat mondok, valóban magas szinten értett 
mind a gyermek-, mind a felnőttnevelés tudományához 
is, módszertanához is. 

A hetvenes években kedvező volt a politikai légkör 
ahhoz, hogy a korábbinál magasabb rendű nevelés és 
művelődés alakuljon ki. Ennek a megvalósítására elvileg 
képes lett volna egy újonnan értelmiségivé vált - nem 
annyira szocialista, mint inkább humán értékek által 
vezérelt réteg. A z Alfa születik című - talán legfontosabb 
közművelődési tárgyú - művének első mondataiban azt 
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