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Munkatársak: Berlász Melinda, Eckhardt Mária, 
Vikárius László 
Bp., 1991. 586 oldal, 599 Ft

A vastag kötet Varró Margit (1881-1979), a 
kiváló zenetudós és zongoratanár tanul
mányait tartalmazza majd’ hatszáz oldalon, 
sok érdekes képpel. A tanulmányok, ame
lyeknek több mint nyolcvan százaléka eddig 
ismeretlen volt nálunk, mert szerzőjük 1938 
óta Chicagóban élt, különféle egyetemeken 
tartott kurzusok vagy kongresszusi előadások 
anyagát nyújtják, beleértve több olyan szöve
get, amelynek könyv alakban történő kiadása 
valamilyen okból meghiúsult. Varró Margit 
nevezetes zongoramódszertana -  D ér  leben- 
d ig e  K lav ieru n terrich t  -  1929-ben jelent 
meg a Simrock Verlagnál, s a németországi 
zongoraoktatásnak azóta is alaptankönyve, 
de magyar kiadására 1984-ig kellett várni. Ez 
a hatvan év a nálunk szokásos késői megdi
csőüléshez képest is szokatlanul hosszú idő, 
de Varró Margit munkássága még ekkora ké
séssel is ébresztő hatást fejtett ki. Egy lelkes 
zenetanár, Ábrahám Mariann annyira fontos
nak és rég vártnak érezte ezt a művet, hogy 
minden érdeklődése Varró Margit felé for
dult. Hihetetlen energiával, leleményes de- 
tektívmunkával kinyomozta az amerikai kéz
iratok hollétét, a Soros-alapítvány segítségé
vel bejárt számos nehezen elérhető könyvtárt 
és kézirattárt, lefordíttatta az idegen nyelvű 
írásokat, majd gondos jegyzetekkel látta el, és 
a Weiner Leó-Soros György-alapítványok tá
mogatásával megjelentette őket. Az eladott 
példányok vételárából Varró Margit-alapít- 
ványt létesített, amelynek kamatai fiatal zene- 
pedagógusok támogatására szolgálnak.

Ez a kötet számos határterületet érint, és 
olyan tág világot tár elénk, ami mindenkit ér
dekelhet, elsősorban Varró Margit kevés, 
még élő barátját. Ezek közül én vagyok az 
egyetlen nem muzsikus. Fájdalmasnak érzem 
azt az érthető jelenséget, hogy Varró Margit 
mára szinte teljesen feledésbe merült, és kér
dés, hogy ez a szakmai kérdésekkel telített

kötet tud-e majd szélesebb körben is érdek
lődést kelteni. Mint hozzá közel álló, meg
próbálom egyéniségét kissé megvilágítani. 
Távol áll tőlem, hogy e kötethez érdemben 
hozzászóljak, újból említem, nem vagyok 
muzsikus, csak zenekedvelő, Varró Margit 
barátja és híve, aki sokat volt együtt vele, és 
számos tekintetben közel állt hozzá. Talán a 
továbbiakban adhatok néhány olyan megfi
gyelést és emléket, ami nemcsak egy majdani 
Varró Margit-monográfia megírásához lehet 
hasznos, hanem a mai olvasót is érdekli.

Nem emlékszem pontosan, melyik évben 
mentem először Varróékhoz, azaz Varró 
Margit és férje, dr. Varró István Sziget utcai 
lakásába. Valószínűleg 1931-32-ben lehetett, 
amikor Grete -  mindenki így szólította -  már 
betöltötte ötvenedik évét, én vagy húsz évvel 
voltam fiatalabb. Máthé Miklósné Kéry Klá
ra, kedves barátnőm vitt el hozzá, aki tanít
ványa, meghitt barátja és főleg zenei kérdé
sekben valamiféle mindenese volt. Nem volt 
nap, hogy legalább telefonon hosszan ne be
széltek volna, együtt muzsikáltak, vagy el
mentek valami zenei rendezvényre. Grete 
ekkortájt zenetörténeti és zeneelméleti kur
zusokat tartott lakásán zenekedvelőknek 
vagy profiknak, természetesen szétválasztva a 
hallgatóságot. (A tudományosabb vagy szak
maibb kurzusokon csak kis létszámot enge
délyezett.) Ezek a kurzusok távozásáig, azaz 
1938-ig folytak, és én csak azokon vettem 
hallgatóként részt, amelyek nem szakem
bereknek szóltak. A pontos és teljes temati
kára sajnos már nem emlékszem. Volt olyan 
tanfolyam, amely egyetlen nagy mester mű
veivel vagy azok egy csoportjával foglalko
zott, volt, ami egy-egy korszakot tárgyalt, 
vagy a legfontosabb zenei formákat ismertet
te. Akkortájt ez a zenei ismeretterjesztés elég
gé ritka volt, főleg abban a gazdag formában, 
ahogyan Grete művelte. A lényeg mindig a 
zene volt, amit az ő könnyed és szinte mellé
kes zongorajátéka közvetített hallgatóihoz; 
mindent kívülről, az előadásait is fejből tar
totta, volt, amikor illusztrációként énekelt 
vagy dúdolt, vagy szólamaira bontotta a kom
pozíciót; a szöveg, mindig szabadon előadva, 
csak a legfontosabb közlendőket tartalmazta. 
Olykor egy-egy lemezt is feltett, hogy kora 
középkori vokális zenét mutasson, vagy kor
hű hangszereket szólaltasson meg. Mindez
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ma már természetes, de akkor még újdonság 
és szokatlan volt, a lemezeket is csak külföldi 
útjain tudta megszerezni. Nagy tudásra, 
széles körű nyitottságra, páratlan memóri
ára volt szükség, hogy mindez színesen és 
mégis komolyan és zökkenőmentesen tör
ténjék.

Azt hiszem, nem túlzás az a véleményem, 
hogy Varró Margit egyike volt a legművel
tebb és legtehetségesebb embereknek. Ránk, 
nőkre nézve sértő, ha azt mondom: férfifeje 
volt, de mindig ezt gondoltam. Logikus, fe
gyelmezett, racionális volt az észjárása, pon
tos felépítésű minden kis részletében. Ha er
ről beszéltünk, azt mondta, annak köszöni, 
hogy fiúk között nevelkedett. Akkor még 
nem volt lánygimnázium, fiúgimnáziumba 
járt, latint és görögöt is tanult, és később is 
sokkal jobban tudott, mint mi, tanítványai. 
Két fiútestvére volt, úgynevezett normális és 
az üzleti életben sikeres férfiak. Grete sajnál
ta őket, hogy ilyen múló dologgal foglalkoz
nak, hiszen a pénz nem nyújt tartós örömöt.

Nemcsak az iskoláztatás formálta ezt a 
rendkívüli koponyát, amit magáénak vallha
tott. Nyelvtehetsége is kiváló volt. Magyaron 
kívül olaszul, franciául, németül és angolul 
beszélt és írt. Ez tette lehetővé, hogy jelenté
keny európai kongresszusokon és különféle 
tudományos rendezvényeken mint fontos 
szereplő aktívan részt vegyen. Mindig szere
tett utazni, igényelte a változatosságot: ez is 
oka volt, hogy oly sokfelé szerepelt. (Ezek az 
európai előadások alkotják a most megjelent 
kötet jobbára a szakemberek előtt is ismeret
len részét.) Alaposan ismerte a hazai és az eu
rópai irodalmat és történelmet. Barátai és be
szélgetőpartnerei -  muzsikusokon kívül -  
számos kulturális és tudományos területet 
képviseltek. így például közeli barátja volt 
Ferenczi Sándor és tanítványa, Sz. Kovács 
Vilma -  és általuk a pszichológusok széles kö
re. Férje -  Varró István -  mint a Kereskedel
mi Kamara könyvtárosa és a Századunk szer
kesztője -  közgazdászokkal, szociológusokkal 
és politológusokkal tartott barátságot. Sora
ikból Csécsy Imre neve merül fel emlékeze
temben, mert ő ekkor a Századunk főszerkesz
tője volt. De a Nyugat első generációjának 
több tagja is baráti körükhöz tartozott, első
sorban Füst Milán, a festők közül pedig Be- 
rény Róbert, aki egyébként muzsikusnak is 
érdekes volt. Grete mellszobrát -  mindig ott

állt egyik zongoráján -  Zadkine készítette, 
akinek menekülőútja Magyarországon át ve
zetett, és itt Varróék pártfogolták. (Sajnos 
nem tudom, hová került ez a fontos fiatalkori 
mű.)

Ez a nagy befogadókészség és sokoldalú 
felkészültség volt az alapja Grete kiváló elő
adó-képességének. Mindent élvezetessé és 
könnyűvé akart és tudott tenni: a zene öröm 
és élvezet legyen, persze maximális és meg
emésztett tudás birtokában. Borzongott, ha 
valakiről azt hallotta, hogy naponta hat- 
nyolc-tíz órát gyakorol (ami talán nem is volt 
igaz), mert véleménye szerint bizonyos fokon 
túl már csak az egyéni adottság dönti el, hogy 
mennyi gyakorlásra van szükség. Az az erős 
igény, ami Gretében a külső és belső szabad
ság iránt élt, e tekintetben is megszabta véle
ményét. Talán ez is oka volt annak, hogy 
tartós állást, hivatalos lekötöttséget sem ide
haza, sem Amerikában nemigen fogadott el. 
Fiatalkorában vagy két évig az akkor igen jó 
hírű Fodor-féle magán-zeneiskolában ta
nított, majd a Tanácsköztársaság alatt a Ze
neakadémián, de több állandó állása nem 
volt. Időnként valahogy méltatlannak érezte 
ezt -  főleg a Zeneakadémiától való távolma
radását - , de ő is tudta, hogy igényli ezt a 
függetlenséget. Ez persze azzal járt, hogy sze
rény anyagi körülmények közt éltek, noha ő 
is, férje is alapjában kívánták és szerették vol
na a kissé lazább és szebb keretek közti élet
vitelt.

Ez a függetlenség iránti igénye okozhatta, 
hogy ha Grete úgy érezte, indiszponált, és 
nem tud százszázalékosat nyújtani, elküldte 
az órára érkező növendéket, vagy elment ve
le sétálni a Margitszigetre (később pótolva az 
órát). Ezt kötött állásban nem tehette volna 
meg. Ha ilyesmi szóba került, azt felelte: ze
nével csak teljes külső és belső diszpozícióval 
szabad foglalkozni. Ha ennek bármilyen ki
csiny töredéke hiányzik, az egész nem ér 
semmit.

Ehhez a magatartáshoz nemcsak önmaga 
iránti magas igény és kritika szükséges, ha
nem erős öntudat és önmagába vetett hit is. 
Életét a zene érdekében kifejtett küldetésnek 
érezte, mindent e szerint végzett vagy ítélt 
meg. Természetesnek tartotta, hogy egy ki
váló szakember megélhetését is megtalálja 
abban a munkában, amit teljesít, de nem volt 
megsértve azoktól a zökkenőktől, amelyek az
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útjába kerültek. Nagyon sok fricskát és po
font kapott, de alapjában mindez csak a felü
letet érintette, szinte lerázta magáról. A hiva
tás iránti elkötelezettség és az önmagába ve
tett rendíthetetlen hit páratlan megtestesítő
je volt. Olyan példa, amit nem felejthet el, aki 
közel került hozzá.

Nem látszott rajta, hogy a tanítás vagy az 
előadás bármiféle megerőltetést jelentett vol
na számára, és megfigyeltem -  amikor már 
bejáratos voltam a Varró-lakásba - , hogy egy- 
egy előadása után képtelen is lett volna ott
hon maradni és pihenni. Megvárta, amíg az 
idegen hallgatók szétszéledtek, majd felszólí
totta híveinek kis csapatát: menjünk valaho
vá. Ilyenkor Weiner Leó és Kentner Lajos, 
Kabos Ilonka, egy-egy itt vendégszereplő 
művészbaráttal (pl. Reiner Frigyes, Szigeti 
József stb.) meg egy-két művelt és zeneked
velő alkalmi hallgatóval -  többnyire orvosok- 
kal-analitikusokkal -  felkerekedtünk, és Var- 
róéknak a Sziget utca és a rakpart sarkán fek
vő lakásától elsétáltunk az akkori Lipót körút 
valamelyik kávéházába. Útközben is folyt a 
vita vagy beszélgetés, de a lassú mozgás meg 
a friss levegő oldotta a főleg Gretét betöltő 
feszültséget. A kávéházban egy-két kisasztal 
köré telepedtünk le, és kávé vagy tea, lágy to
jás vagy rántotta mellett (más efféle szerény 
fogyasztás is előfordult) még órákig eltartott 
a beszélgetés vagy az egy-egy sajátos problé
ma, aktuális zenei esemény körüli vita.

Amikor már barátnak számítottam, és kis- 
diákos magatartásomat úgy-ahogy levetettem 
(Grete mellett nemcsak én éreztem ilyennek 
magamat), nemcsak hosszabb sétákra és ki
rándulásokra mentünk együtt, többnyire 
kettesben, hanem rövid üdülésekre is. Vala
hol a Dunakanyarban -  azt hiszem. Leányfa
lun -  volt egy barátnői nyaraló, ahová szinte 
bármikor elmehettünk, főleg hétvégeken. 
Ilyenkor hosszú sétákat tettünk, soha nem 
hallgattunk zenét, hanem nagy beszélgeté
sekbe bonyolódtunk. Azt hiszem, Gretének 
szüksége volt olyan megértő, de mégis más
fajta világból jött partnerre, aki vitatkozik is, 
meg elfogad is, előmozdítva Grete épp aktu
ális problémájának megoldását. Sajnos már 
nem emlékszem, mi mindenről beszélget
tünk vagy tanakodtunk, de néhány olyan té
mát, amiről többször beszéltünk, és így meg
rögződött bennem, megemlítek.

1. Zeneművész-csodagyerek
A tízes és húszas években Európa-szerte 

feltűntek a tíz év körüli gyérmekművészek, 
akik „felnőtteket” megszégyenítő fokon -  
ahogy a stgtó közölte -  koncerteztek minden
felé. Pártos István, Nyíregyházi Ervin, Káro
lyi Gyula nevére emlékszem, a lányok közül 
Erica Morinire, akivel felnőtt korában jó ba
rátságba kerültem. A felsoroltak közül Káro
lyi Grete növendéke volt, nem meglepő, ha 
e kérdés foglalkoztatta. (Még 1938-ban is tar
tott erről előadást külföldön.) Általában nem 
helyeselte a csodagyerekstátust, mert túl 
nagy terhelést jelent, és gátolhatja a gyerek 
normális fejlődését. A szükségképp rapszodi- 
kus életmód megnehezíti -  ha nem gátolja -  
a normális folyamatok kialakulását. Másrészt 
már ekkor is köztudott volt, hogy hatéves 
kortól kezdve is előfordulnak rendkívül erős 
és gyorsan fejlődő tehetségek, nagy a kísér
tés, hogy a siker és a kereset kínálkozó lehe
tőségeit a szülők és menedzserek kihasznál
ják. Grete -  noha Károlyival sokat és szívesen 
foglalkozott -  inkább ellenezte, semmint he
lyeselte a korán fellépő tehetség kifejlődésé
nek erőltetését. Nemcsak a gyerekkor eltor
zulásától tartott, de a későbbi fejlődés veszé
lyeitől is. Sok esetben a pubertás után semmi 
vagy alig valami mutatkozott a korábbi nagy 
tehetségből, és ezt a megrázkódtatást kevés 
ember viseli el. Pártos tizenhét évesen meg
halt, a másik kettő sem maradt tartósan pó
diumművész. Morini sem igen tudta gyerek
kori káprázatos sikereit felülmúlni. Azt hi
szem, ma már általában kerülik a „csodagye
rek” pódiumra kerülését, a modern zenepe
dagógia igazolta Grete véleményét.

2. Drukkolás -  pódiumfrász
Vannak kiváló készültségű művészek, 

akiknek keze-lába-feje megbénul, mihelyt a 
telt teremben pódiumra lépnek. Kínos hely
zet mindenki számára. Grete nagyon sokol
dalúan igyekezett megközelíteni ezt a kér
dést, és többnyire sikerrel. Meg kell tanulni 
uralkodni saját erején és koncentrálóképes
ségén. Egyensúlyban kell tartani a produkció 
zenei és technikai részét, végül belátni azt a 
tanulságot -  és ez a legnehezebb minden 
nyilvánosan szereplő számára - , hogy a siker
telenség vagy bukás nem olyan katasztrófa, 
ami megrengeti a világot, hanem hiba vagy 
balsiker, amit ki lehet és ki kell küszöbölni.
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Az ilyen esetek elhárítására sok és változatos 
szereplésre van szükség, aránylag már korai 
stádiumban is. Grete számos ilyen koncertet 
rendezett a maga lakásán, hogy tanítványait 
idegenek előtti szerepléshez szoktassa, egyút
tal nevüket ismertté tegye. De megnyerte 
ilyen házi hangversenyek rendezésére olyan 
barátait is, akik megfelelő lakással és zongo
rával rendelkeztek (Kovács Vilma, Hoffman 
Béla nevére emlékszem). Ma már -  hála a ki
dolgozott lélektani és pedagógiai módszerek
nek -  súlyos és akadályozó formában ez a 
„frász” alig fordul elő.

3. A kéz ideggörcse, izomfájdalma
Vannak zongoristák, akiknél alkad adott

ságból vagy valaminő helytelen beidegzésből, 
megfeszítésből olyan kézfájdalom lép fel, 
hogy mozdítani is alig tudják a kezüket, nem
hogy zongorázni tudnának. Ilyenkor alig 
gyógyítható ideggyulladás is felléphet, így ez 
réme volt a zongoraművészeknek. Ez akkor
tájt, amikor sok helyütt elég merev kézzel, 
felhúzott ujjakkal zongoráztak, egyáltalán 
nem volt ritka. Emlékezetem szerint Grete 
saját tanítványainál leküzdötte ezt a veszélyt. 
A teljes test, főleg a hát és a váll vegyen részt 
a billentésben, minden lazán és termé
szetesen történjen, még ha a legerősebb forte 
van is soron. Hiszen ő mindig és minden te
kintetben küzdött a görcsösség ellen, hogyne 
tette volna a számára oly fontos zongorázás
sal kapcsolatban. De ne feledjük, ez akkor 
korántsem volt általános és hivatalos maga
tartás. Még én is találkoztam olyan fiatallal, 
aki kis kézzel született, és mestere egy-egy la
pos gyufásdobozt ragasztott az ujjai közé, 
hogy így zongorázva táguljon a keze. Nem 
kell mondanom, hogy ez az eljárás nemcsak 
embertelen, de eredménytelen is. Ma már 
komikusnak hat, csak emlékeztetek rá. Gre- 
tét azért mosolyogták meg, mert azt tanácsol
ta, hogy a zongoraművész-jelölt sportoljon, 
eddze a kezét is.

4. Memóriazavar
Emlékezetem szerint már a húszas évek

ben -  sőt korábban is -  általános volt az, hogy 
a koncentráló művész kotta nélkül, azaz fej
ből játsszon. Úgy tűnik, hogy az oktatás még 
nem tudta ennek szilárd előfeltételeit min
den művész számára megteremteni. Ha egy 
művész hangverseny közben akár csak kis 
mértékben emlékezetkiesést tapasztalt ma

gán, ennek rossz emléke miatt bénultság 
vagy emlékezetkihagyás lépett fel nála. Az 
idősebb és beérkezett virtuózok -  Emil Sauer 
jut eszembe, mint jellegzetes példa -  köny- 
nyen túltették magukat, improvizáltak. A kö
zönség kritikusabb (vájt fülű) tagjai egymás
sal versenyeztek annak megállapításában, 
hogy mikor vesztette el a fonalat a művész, 
és hogyan talált vissza a hiteles kottaszöveg
hez. A modern zenepedagógia azonban pon
tos tolmácsolást kíván, az írott anyag teljesen 
hű visszaadását, amitől csak értelmezésben, 
dinamikában stb. szabad eltérni. Ma ez ter
mészetes, akkor nem volt az. Sokféle módon 
küzdöttek a művész-oktatók ez ellen a na
gyon zavaró lehetőség ellen, zenelélektani és 
pedagógiai módszerekkel igyekeztek kikü
szöbölni a bajt. Grete mindenféle eszközzel és 
módszerrel harcolt tanítványainál a memó
riazavar ellen, és azok, akik viszonylag korai 
éveikben kerültek hozzá, nem is szenvedtek 
ettől a bajtól. De ha valakinél mégis fellépett 
ilyesmi, akkor Grete azt javasolta: játsszon 
kottából. Nagyobb baj, ha szorongása bénítja 
a zenei előadást, mint az a „hiúsági” csorba, 
hogy kottából játszik.

Még sok minden zongorázással kapcsola
tos kérdés merült fel beszélgetéseink során, 
de ezekre sajnos pontosan nem emlékszem, 
így nem említek többet. Nyilván ilyenkor je
lentkezik az a tény, hogy nem vagyok muzsi
kus.

Grete 1938-ban elhagyta Magyarországot, 
és Chicagóban telepedett le, ahová férje rö
videsen követte. Itt töltött negyven éve alatt 
írta azokat a tanulmányokat, amelyeket a 
most megjelent kötet tartalmaz. Közben ze
neakadémiákon és főleg odahaza zongorát is 
tanított, részt vett a Moholy Nagy által szer
vezett Új Bauhaus tevékenységében. Mind
ezek ellenére anyagi szempontból ez a kor
szak sem bizonyult valami ragyogónak, de 
Grete optimizmusa és önfeláldozása most is 
hihetetlen volt. így Dél-Amerikából átköltöz
tette fiát és annak családját New Yorkba, 
mert ottani anyagi létük felborult. Termé
szetesen az első hónapokban teljesen az idős 
Varró házaspár gondoskodott erről a család
ról is. Később férje is betegeskedni kezdett, 
nem folytathatta könyvrestaurálói és könyv- 
kötészeti tevékenységét, így teljesen Grete 
keresetére voltak utalva. Mindez nem ag-
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gasztotta. Sajnos nem maradt meg az a né
hány levele, amit ekkortájt írt nekem, sűrűbb 
levelezésben Máthé Klárival állt. "Több adat 
van férje hozzám intézett hosszú leveleiben, 
ezek néhányát -  ami megmaradt -  az MTA 
kézirattárának adtam. Grete számára az a 
munka, amit végzett, oly fontos és mondhat
ni boldogító volt, hogy sohasem panaszko
dott.

Az élete felét jelentő amerikai tartózkodá
sa alatt háromszor találkozhattam vele. Elő
ször a hatvanas években a Lago Maggiore fe
letti családi villában, ahol milánói sógornője 
vendégeként több napot töltött, én meg út
ban voltam Vicenzába, ahol a Palladio köz
pontban adtam elő. Ebből a rövid együtdé- 
tünkből csak két mozzanatot emelek ki. Ami
kor elindultunk a környék műemlékeinek 
megtekintésére, az útvonalat mindig Grete 
határozta meg, és amint a kívánt helyre ér
tünk, ő volt az, aki tudta, mit kell megnézni, 
nemcsak az épületeket, de a tárgyakat és fest
ményeket is betéve ismerte. Majd amikor ki
derült, hogy előadásom kézirata velem van, 
rám parancsolt -  nem tudok más szót hasz
nálni -, hogy reggelente olvassam fel neki a 
szöveget. Minduntalan megállított, hogy a 
hangsúlyozást vagy a kiejtést javítsa, ügyelt 
arra, hogy bejelölöm-e szövegembe a kiigazí
tásokat. Három egymás utáni reggelen folyt 
ez a munka, megdicsért, hajavultam, szidott, 
ha nem volt megelégedve, s mindezt a leg
nagyobb koncentrációval folytatta. Nemcsak 
finom hallását és fejlett nyelvérzékét bizo
nyította ez, hanem a benne mindig élő „furor 
pedagogicust” is. Általában szigorúan bírált, 
véleményét kertelés nélkül megmondta. 
Mégsem volt sértő vagy akár bántó. Azt hi
szem, azért nem, mert Grete olyan világosan 
fogalmazta meg a kivetnivalót, hogy az, akire 
vonatkozott, mindjárt felismerte a hiba for
rását és egyúttal a javítás módját. Ráadásul, 
és talán ez volt a legjellegzetesebb, a bírálat 
mindig humorba torkollott, és a megbírált 
többnyire együtt nevetett tanárával. Igazi 
mester volt.

A következő találkozás a hetvenes évekre 
esik, amikor, azt hiszem, két hetet töltött a

Margitszigeten. Pesten élő hívei, főleg Máthé 
Klári és én, naponta kapcsolatban voltunk 
vele, vagy elkísértük oda, ahová menni kí
vánt, ez a pesti tartózkodás mégsem sikerült 
jól. Valami kisebb, de zavaró betegség támad
ta meg, és elrontotta közérzetét és persze 
hangulatát is. Mégis, amikor utazása előtti 
délután felkerestem a Szigeten, hogy elkö
szönjek tőle, láttam, hogy ott van nála Mol
nár Antal is, és mint utólag hallottam, még 
órákig beszélgettek mindazokról a témákról, 
amelyek mindkettejüket érdekelték -  nem 
volt beteg vagy fáradt.

Utoljára 1976-ban találkoztunk, tehát há
rom évvel halála előtt. Több hónapos ösztön
díjjal kutattam Dumbarton Oaksban, onnan 
mentem Chicagóba, hogy még láthassam 
Gretét. Ekkor már néhány hete egy szere
tetotthonban lakott, alig látott, tolókocsival 
közlekedett. így is szinte a régi volt. Amikor 
átadtam neki a kívánt New Yorker friss számát, 
belenézett, és örömmel tapasztalta, hogy 
benne van az előző számban megkezdett 
portré egy számára érdekes muzsikusról: te
hát tudott valamit olvasni. Majd ott tartózko
dó fia elvitt egykori lakásába, így még láthat
tam az utolsó évek színhelyét. Nagyon han
gulatos volt a nappali szoba a nagy zongorá
val, a falakon fényképek és mindenféle olyan 
műsor vagy hirdetés, ami munkájával volt 
kapcsolatos. Sajnos nem tudom, hová került 
mindez, én csak futó pillantást vethettem rá
juk. De mire visszaérkeztem Gretéhez, már 
„munkában” találtam. Egy talán húsz évvel 
fiatalabb orvosprofesszor, volt tanítványa, azt 
a módszert eszelte ki Grete foglalkoztatására, 
hogy saját zenélését hangszalagra vette, és le
játszotta neki. Grete, meg-megszakítva, szi
gorúan bírálta, és a további csiszoláshoz pon
tos tanácsokat adott. Ezt a munkát még elég 
soká tudta folytatni.

Ma már sok minden, amit mint nehézsé
get említettem, fel sem merül, hiszen a zene- 
pedagógia óriási fejlődésen esett át. De hogy 
Magyarországon ilyen magas a zongoraokta
tás átlagszintje, abban Gretének és tanítvá
nyainak nem kis része van.

Zádor Anna


