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KODÁLY ZOLT ÁN
NAGY.SZOMBATI DIÁKÉVEI

Magyar népünk az idei év december 16-án ünnepelte volna Kodály
Zoltán 85. születésnapját, ő azonban, sajnos, eddigre már elköltözött az élők

scrából. Szomorú alkalom így a mostani hónap, hogy megemlékezzünk a
nagy zeneköltő pályafutásával kapcsolatban a kezdet kezdetéről, Kodály
Zoltán nagyszombati diákéveiről.amelyekre vonatkozóan több érdekes ada
tot gyűjtöttem össze.

1892-t írtak, amikor Kodály Zoltán szülei Galántáról Nagyszombatba
költöztek. s a fiúcska a katolikus érseki főgimnázium L osztályának tanu
lója lett. Vajon milyennek találta ezt a várost a kis Zoltán, míkor és ho
gyan ébredt tudatára zenei tehetségének?

Kortársai egybehangzó vallomása szerint a város vezető tényezői nem
nagyon érdekelhették a kis gimnazistát. Az értelmiség nagy része néme
tül beszélő magyar volt, aki nemcsak földrajzilag, de szívbelileg is köze
lebb állt Bécshez, mint Budapesthez. Nem sokat törődtek a város fényes
történeti múltjával, még kevésbé sanyarú jelenével. Ilyen körülmények
között a zenei élet sem fejlődhetett Nagyszombatban. Kevés zenei intéz
mény és még kevesebb zeneértő volt a városban. A dómtemplom kórusa
volt úgyszólván az egyetlen hely, ahol a komoly zenét ápolták, de nem
valami nagy eredménnyel. A kórus karnagya. F. Ottó Matzenauer ugyan
művelt ember, kiváló muzsikus és komponista volt, aki mint szlovák
költő is jó nevet szerzett magának, de egyébként szegény, szélütött, sok
gyermekes családapa. Járni is csak igen kínosan tudott, s balkezév-el ve
zényelt. Próbákat ritkán tartott, s így nem csoda, hogy kórusának szín
vonala alacsony maradt. Nem vették komolyan a zene tanítását a gim
náziumban sem.

., Míg Kodály Zoltán kecskeméti és szobi gyermekéveiről úgyszólván
semmi, galántai gyermekkoráról pedig csak gyér értesülésünk van, nagy
szombati diákkoráról már több emlék maradt. Köszönhető ez elsősorban

Kodály Zoltán ískolatársának, a néhány évvel ezelőtt elhúnyt Mikulás
Schneider-Trnavsky neves szlovák zeneszerzőnek és karmesternek, akit
hazája a "nemzeti művész" megtisztelő címmel tüntetett ki. Félévszázad
távlatából is olyan anyagót tudott ő rendelkezésemre bocsátani, amely
nélkül hiányos lenne a még megírandó teljes Kodály-életrajz.

Azoknak elbeszélése szerínt, akik vissza tudtak emlékezni a diákos
kodó Kodály Zoltánra, cingár, csinos fiúcska volt. Zárkózott, szófukar ter
mészetű, aki nem egykönnyen nyílt meg mások előtt. A szokásos diák
csínyektől is távoltartotta magát. Kodály Zoltán otthon, a szülői házban
példás nevelésben részesült. Édesatyja, Kodály Frigyes, aki előbb Ga
Iántán, majd Nagyszombatban lett állomásfőnök, fiától is megkövetelte a
rendet, a pontosságót és a kötelességteljesítést. Szelid lelkületű édesanyja,
Jaloveczky Paulina bensőséges szép családi életével hagyott mély nyomo
kat a kisfiú lelkében, aki Nagyszombatban jóformán csak két utat is
mert: hazulról az iskolába és az iskolából haza. Társadalmi életük alig
volt a szülőknek, akik minden szeretetükkel és gondjukkal gyermekük
felé fordultak. Tudatában voltak a fiúcska tehetségének s azt igyekeztek
fejleszteni is. Nem eredmény nélkül. A kis Zoltán az 1. osztálytól a VIII.
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osztályig mindig tiszta jeles bizonyítványt vitt haza. :erettségi vizsgáját i$
kitüntetéssel tette le 1900. június 13-án. .

Iskolai tanulmányai alatt szorgalmas tagja volt az önképzőkörnek. Egy
verse bekerült az "aranykönyvbe", elismerésre talált egy akvarellje is,
amely tearózsát ábrázolt. Egészen kimagaslott zenei téren. A zene iránt
való szerétetét különben már hazulról hozta magával az iskolába. Atyja
jóhegedüs volt, anyja meg szépen zongorázott és énekelt. O maga 1892-ben
Emilia nővérétől tanult meg zongorázni. Rá egy évre hegedülni kezdett,
majd a gordonka lett egyik kedves hangszere.

Mint hegedűs és csellista tagja. volt Kodály a gimnázium tanulóiból
összeállított ének- és zenekarnak, amely évenként kétszer a nyilvánossÁg
előtt is szerepelt, éspedig egyszer december 8-án, maSOO'i'izbr farsang vb
gén. A két együttesnek több éven át Toldy Béla hittanár volt a karhaltya,
aki valamennyi tanára közül a legnagyobb hatással volt KblM.lyra. Erre
mutat az a körülmény is, hogy Kodály még harminc év múltán is a leg
nagyobb melegséggel emlékezik meg róla, s neki ajánlja Tantum ergo
című művét, viszonzásképpen azért, hogy Toldy Béla volt az, aki mint a
gimnáziumi zenekar vezetője 1898-ban bemutatta a tizenhatéves Kodály
Zoltán első, zenekarra írt művét, a Nyitányt. Kodály Zoltán ugyanis ak
korra már komponált is. Említett művét, amely a farsangi hangversenyen
került színre, Kodály még 1897-ben, tehát tizenöt éves korában szerzette
Haydn stílusában. A zenekart, amely a fúvósok kivételével az intézet ta
nuIóiból állt, Toldy Béla vezényelte. A Nyitány elejét Schneíder-Trnavsky
őrizte meg számunkra. A darabbal Kodály na~ sikert aratott. E!tY po
zsonyi zenekritikus is felfigyelt rá s megszületett az első bírálat Kodály
Zoltán zenéj éről. A Pozsonyban megjelenő Westungarischer Grenzbote
1898. február 25-i számában ezeket olvashatjuk az "igen szép estéről":

"Felcsendülnek a nyitány első hangjai. A karmesteri emelvényen egy
fiatal tanár, aki pálcával iparkodik fékentartani a még zabolátlan erőket.

Figyelünk. A mű jól hangzik, a zenei gondolatok Iosrikusan sorakoznak
egymás mellé, A darab lendületes tehetségről tanúskodik. A műsorba pil
lantok: Nyítány (D-moll), szerezte Kodály Zoltán IV. osztályos tanuló.
(Közbevetőleg, ez hibás adat, mert Kodály akkor a VI. osztályba [árt.)
Most értem meg szomszédnőm orcáinak finom sánadtságát. A nyitánynak
vége, tapsvihar zúg fel a színházban, a szerzőt szólitíák - a sápadtság el
tűnik szomszédnőm arcáról, könny csillan a gyöngéd anya szemében. Az
ő fia, az ő gyermeke a tetszésnyilvánítás kellősközepán - s én szívből

együttörülök vele. Bárcsak ne zavarná meg a fiút ez a tetszésnyilvánítás,
bárcsak maradna szerény és válnék komoly munkával egész emberré! El
árulom gondolataimat a boldog' anyának - bizony, a taps édes méreg,
amely már nem egy fiatal tehetség vesztét okozta."

Ez a Nyitány egyébként nem az első műve volt Kodálynak, mert már
1897 előtt két Ave Mariá-t komponált. Az egyik énekre és orgonára, a
másik énekre és von6szenekarra készült. Sajnos, mindkettő kézirata el
veszett. Irt még egy strófikus Stabat Mater-t is. Ennek a kis műnek kéz
lrata megmaradt, jelenleg Schneider-Trnavsky özvegyének a tulajdona.
Megnevezése nem fordul elő Kodály Zoltán műveinek abban a jegyzéké
ben, amelyet Szöllősy András állított össze.

Első nyilvános sikere bátorításul szolgált Kodálynak, s csakhamar,
még 1900 előtt e~ Vonósnégyes, ert,y vegyeskarra és orgonára írt Ave
Maria és egy Es-dur Trio két hegedűre és mélyhegedűre látott napvilágot.
E;rről az időről írja Schneider-Trnavsky, hogy "már akkor el kellett is-



merníe Kodály felsőbbségétmaga fölött, s noha neki is kijutott a tapsb61
egy pillanatig sem Irígykedett reá, hanem meghajolt tehetsége előtt".'

A gimnáziumi zene- és énekkaron kívül működött még az intézetben
egy olyan kis zenekar is, amely a könnyebb muzsikának hódolt. Keringőt
indulót, nyítányt és egyveleget játszottak. Ez persze csak afféle műked~
velő társaság volt, de alakítottak ezenkívül egy kvartett-együttest is, ame
lyet komolyabb sikerei miatt már szízorúbb mértékkel bírálhatunk. Ennek
Kodály Zoltán, Matzenauer Béla, Mikulás Schneider-Trnavsky és Vancs6
Lajos voltak a tagjai. A kvartettet Vancsó Lajos vezette, Schneider
Tr~avsky volt a második hegedűs, Matzenauer Béla brácsázott s Kodály
Zoltán volt II gordonkás. Kortársak szerint igen szépen játszottak. Külö
nösen jól hegedűlt Vancsó Lajos, aki kűlsőleg úgy hasonlított Ján Ku
belikhez, mintha testvére lett volna. Anyja Vörösvárott kocsmáros volt s
maga is szépen hegedült. Vancsó érettségi után Prágába ment, hogya nagy
hírű Sevcsiknek legyen a tanítványa. Ebből azonban ismeretlen okból sem
mi sem lett.

De nemcsak a gimnáziumban, hanem a dómtemplom kórusában is sze
repelt Kodály Zoltán. Ide egy kórusi zenész révén került, aki a 72. gya
logezred zenekarában klarinétos és szükség esetén hegedús volt. Az
instrumentális és vokális zene bűvkörébe Kodály a székesegyház zene
és énekkarában. valamint kottatárában jutott, ahol a zeneirodalom sok
kiemelkedő partitúrájával ismerkedett meg. A kottatár anyaga az 1830
táján feloszlott nagyszombati zeneegyesületből került oda. Az első par
titúra, amit áttanulmányozott, Beethoven C-duT miséje, amit azután
1930-ban, a saját elgondolása szerint vezényelve szólaltatott meg Buda
pesten. De figyelemmel vette át Liszt Es?:tergomi miséjének vezérkönyvét
is. Maga is komponált akkor e~ szép Of.fertóriumot, amely messze meg
haladta a templomban kultivált alkotásokat. Az akkori karnagy azon
ban, a bevezetőben már emlitett F. Otto Matzenauer, nem engedte meg
előadását, annyira féltékeny volt Kodályra.

A felsorolt mozzanatokon kívül Kodály. Zoltán nagyszombati diák
éveit csak ritkán élénkítette meg nevezetesebb esemény. Ezek között a
legjelentősebb bizonyára az 1896-os budapesti millenniumi kiállításon tett
látogatása volt. Az akkor 14 éves Kodály Zoltán, mint ő maga írja a Ma
gyar Népzene Tára előszavában, sokat nézegette azt a kifüggesztett táb
lát, amelyről a Vikár Béla fonográf-fölvétele alapján lejegyzett "Fehér
László" ballada volt olvasható és énekelhető. Talán. akkor fogamzott meg
lelkében az az elhatározás, hogy fonográffal indul neki népzene-kutató
útjának. Nagyszombati diákkorában még nem gyűjtött népdallamokat,
de a később Szeged környékén, majd a Mátyusföldön megindított kuta
tásaira bizonnyal döntő befolyással lehetett az a körülmény, hogy Vikár
Béla az 1900-as párizsi világkiállításon már 500 darab viaszhengert mu
tatott be népdal-fölvételekkel.

Kodály Zoltán tizennyolc éves volt, amikor elhagyta Nagvszombatot,
hogy most már teljes tervszerűséggel célkitűzéseinek éljen. Egyidejűleg

iratkozott be 1900-ban a budapesti Tudományegyetem bölcsészeti karára
és a Zeneakadémiára. A bölcsészeti karon a magyar-német szakot válasz
totta. Zenésznek, tudósnak és nevelőnek képezte magát, s mindezeket a
törekvéseit siker koronázta. Ami Nagyszombatban még csak mint szép
álom kísérthette meg, azóta testet. öltött. Liszt Ferenc és Bartók Béla
mellett a magyar nép legnagyobb zeneszerzője, s egyúttal zenei ébresz-
tője, nevelője is lett. .


