
ZENE

Száz éve született
Wei ner leó

..Ha meg/anitottad halász
ni, megmen/el/ed az éle
tét"

A világ legkülönbözöbb pontjairól gyültek
össze a tavaszon. Budapesten a hazánkból
elszármazott zenemüvészek, hogy egykori
tanárukra. a száz esztendeje született Wei
ner Leóra emlékezzenek. Erkeztek az Aka
démia budavári kongresszusi termébe Ang
Irából. az Egyesült Államokból. Hollandiá
ból, Izraelbőr és Olaszországból,érkeztek
a nemzetközi zenei életben nagy névre szert
tett kermesterek. zongora-, hegedű- és gor
donkaművészek, és a megrendítő emlékülé
sen mindvégig arról beszéltek, hogy mind
az a siker, amit pályájukon arattak, az a
szakmai-művészt magaslat, ahová eljutot
tak, a' pedagógus Weiner Leónak köszön
hető. "Jóformán semmit sem tettem elő

adóművészként, csak arra emlékeztem. amit
tőle tanultam" - vallotta egyikőjük, az
azóta legendássá vált zeneakadémiai XXIII.
tanterem egykori növendéke.

A XXIII. tanterem, mely ma Weiner Leó
nevét viseli, fél évszázadon át volt a tanár
Weiner Leó működésí színhelye. Esemény
telen élete az otthona és "második otthona",
azaz a lakása és a Zeneakadémia közt zaj
lott. ("De vajon van-e életrajza Szókratész
nek? - kérdezte a tudományos tanécsko-:
zást megnyitó Ujfaiussy József, a Liszt Fe
renc ZeneművészetíFőiskola rektora ünnepi
bevezetőjében erről a látszólagos esemény
telenségről. - Szókrátésznek is a Janításai
és a tanítványai az életrajza.") Ebben a
világhirnél jóval szűkebbre zárt négyszög
ben alkotta meg életművét: a magyar zenei
képzés, akamarazenélés fölvirágoztatását.
Ott nőtt nagyra a magyar vonósnégyes és
a zenekari kultúra.

A tanítást ma nem szokás életműként

emlegetni és elismerni. Még akkor sem, ha
szép pályaívű tanítványok serege igazolja
az életmű teljességét. Weiner Leóra emlé
kezvén is többször elhangzott, hiába bizo
nyítja pedagógiai tálentumát egykori nö
vendékeinek (például: Doráti Antalnak, Sol-
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ti Györgynek, Gerle Róbertnek, Berkovits
Tibornak, Frankl Péternek, Vázsonyi Bá
lírnnek. Virizlay Mihálynak) a hire-neve,
mégis kár, hogy "csak" tanitott, és zene
szerzőként hamar elhallgatott! A tanitóí
munkát hamar kikezdi az idő, fÖreg akkor,
ha nem rögzítik idejében a legfontosabb
módszertani ismérveket szakkönyvekben.
mint ahogyan Weiner Leó pedagógiéj ának
lényegét is csak most, szinte az utolsó pil
lanatban kezdik el összegyűjteni. Gyorsan
elfedik újabb és ujabb módszer tam divatok.
De vajon nem ez-e a sorsa olykor a müvek
nek maguknak is? Többen emlékeznének-e
ma a zeneszerző Weiner Leora, ha a tani
tásra szánt tengernyi órát mind a megkez
dett zeneszerzői teremtésnek szenteli?

Weiner Leó, mínt Ujfalussy József mon
dotta, a XX. századi magyar kultúra máso
dik reformnemzedékéhez tartozott indula
sakor. Az első reformnemzedék Ady End,
réék generációja volt. A zenei életben ezek
az "elsők" nem a magyar zenét újitot ták
meg (mint a költészetet Ady), de ehhez a
megújuláshoz készitették elő az utat Meg
szervezték és megteremtették a zenei kép
zést, zenei iskolákat hoztak létre, tobbek
közott a Zeneakadémiát, és mestereket ne
veltek a zenei megújulás számára. Liszt Fe
renc jól tudta, hogy il magyar zenei élet
azon múlik, hogy milyen mesterek dolgoz
nak itt. Weiner Leó már e tudatosan íol
nevelt mesterek egy~ke, aki -' mondotta
Ujfalussy József - "megérdemli a mester
nevet mint zeneszerző is". A zeneelmélet.
a zeneszerzés minden mesterségbeli fogá
sát, titkát ismerte. Mint zeneszerző, az IfJU
Weiner Leó egyszerre és egyforma ese
Iyekkel(ha nem nagyobbakkal) indult Bar
tók Bélával és Kodály Zoltánnal. Irt 'egy·
házi zenét" koncerttermekben hódító mu
zsikát, szerzett jcísérözenét is, és már leg
első, tündéri könnyedségü. derűs kompozi
elóival is sorra-rendre nyerte el a hazai és a
nemzetközi zenei pályázatok nagvdíjeit: A
kritikusok Mendelssohnhoz, Saint Saens
hoz mérték, az ő utódj uknak tartották. Csáth
Géza Eiszakeu esztétizálás círnű tanulmányá
ban Weiner Leó Szerenádját dicsőítve azt
jósolta, új reneszánsz következik a magyar
zenében - Weiner Leó munkássága révén.

Valóban be is kővetkezett ez a rene
szánsz, csakhogy nem Weiner Leónak, ha
nem elsősorban Bartók Bélának a nevével

'és munkásságával jelzetten. Az emlékülés
egyik legifjabb, gondolatokban igen gazdag
fölolvasója. Batta András igy fogalmazta



meg e váratlan (?) fordulatot: "Az együtt in
dult triász újta szétvált. Ketten továbbmen
tek, egy megállt közülük ... Weiner Leó
ugyanis az atonális hangzásokat sem meg
érteni, sem követni nem tudta; annak elle
nére, hogy a kilencszázas években a roman
tikus, tonális hangzásoktól eitéro kompo
ziciókat szerzett."

Az egyik megállt ... Ma, amikor a kű

Iönböző ígéretes, művészi pályaíveket néha
éppen az tördeli szét, hogya szerzök ké
pességeík és készségeik ellenére simuléko
nyan alkalmazkodnak a pillanatnyi diva
tokhoz, fölkapott elméletekhez, az élet által
gyakran még nem is igazolt, de mégis min
deruitt viruló áramlatokhoz, van valami
megrendítöen példás keménység ebben a
"megállásban". Azok, akik hajlamaik sze
rint szivesen élezik konfliktusokká a művé

szetekben egymás mellett létező, ellenté
tes jelenségeket, azt állít ják, Weiner Leó
Bartók Béla és Kodály Zoltán miatt hall
gatott el. Alighanem helyesebb azonban
azt mondani: önmaga miatt. Saját mértékei,
saját igényessége miatt.

Es tegyük hozzá, a háborgó Európa miatt
is. Az a művész volt ő, akinek a múzsája
csatazajban mindig hallgatott. A világhábo
rúk éveiben, meg a háborúkat vajúdó-te
mető nyugtalanságok esztendeiben (1913
1918, valamint 1938-1950 között) egyetlen
kottafejet le nem írt Weíner Leó. A békes

.séges öregkori' esztendőkbenpedig már csak
a tanításra szánta maradék erejét. Negy
vennél nem több kompoziciój át manapság
főleg a nyugati hangversenydobogélkon idé
zik meg; pontosabban: a negyven közül is
Jegszívesebben a magyaros hangzású Diver
timentókat. (Az r. Divertimentó hangzott
el az emlékűlésen is, a szegedi főiskolások

ból alakult Wei ner Leó kamarazenekar len
dűletes előadásában.) Idehaza jobbára kí
sérőzene gyanánt hallani egyik-másik kom-

pozíciórészletét. dokumentumfilmek, hír
adók hátterében. Ilyenkor alig van a hall
gatóság közt olyan, aki tudná, ki is a szer
zője a magyar paraszti zenéből és a cigány
zenéből is mer ített, sajátos költőiségű mu
zsíkának. Kűlőnös, hogy akkor sem for
dult a Weíner-rnuzsíka felé a hazaí érdek
lődés, amíkor a szecesszíó hódított rninde
nütt. Wemer Leó zenélt! ugyanís - mínt a
centenáriumi eőadásokból is kitetszett 
a szecesszió zenei kifejeződése. Eklektika
és pompázatos diszítettség, formai tökéle
tesség a jellemzőt. Es még valami: derűt

és eleganciát adó emelkedettség.
Nemcsak a, zeneszerző, a tanár is "meg

ál.lt" a modern zene újdonságai előtt. A XX.
század zenéjével tanóráin sem foglalkozott.
Korébbív-szerzők műveinek interpretálása
kor azonban a szerzőkhöz való teljes hű

ségre .oktatta növendékeit. Nem ismert ei
mást elöadóművészetnek, csak a kizáróla'
gos hüséget a kottához. Minden más (egyéni
értelmezés. szubjektív müvészi indulat) sze
rinte a miivészet meghamisításának számít.
A pedagógus WeinerLeó is ugyanolyan
szigorú következetességgel, divatok és új
donságok felé nem hajló klasszikusság-

, igénnyel munkálkodott tehát, mint a kom
ponista. Tanítványai máig ebből a "szigor
ból" élnek, bárhová rajzottak is el a: vi
lágba; ezt adják tovább ma, az "átigazí
tások" és az előadórnűvészí szabadosságok
korában a saját növendékeiknek. Berlász
Melinda, ki a pedagógus Weinerről tartott
előadást az emlékűlésen, a tanHványok
egyikét idézte annak summázatára, mit is
kaptak a növendékek Weiner Leó tanóráin:
"Adj az éhezőnek halat - így szól a hason
lat -', és egy napra boldoggá tetted. De ha
megtanítottad halászni, megmentetted az
életét."

Sz. G.
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