
CÁL ISTVÁN

A GIMNAZISTA KODÁLY

a nagyszombati értesítők tükrében
Kodály Zoltán koraérett lángész volt. A világ nagy muzsikusai között is

azok közül való, akik már kamaszkorukban írt múveikkel hatalmas életmúvük
sokszínű szivárványát csillogtatták meg. Szabolcsi Bence 'magIsztrális tanulmá
nya ábrázolta eddig megfelelő megjelenítő erővel, átszellemült beleéléssel azt
a mikrokozmoszt, amely a 10 és 18 év közőttí föleszmélés és erőgyűjtés kor
szaka volt.' Valószínű, ha alaposabban megismerjük, méltán fogjuk Kodály
első alkotó korszakának nevezni.

Az eddigi kutatás túlzottan figyelmen kivül hagyta a nagyszombati gim
náziumi évek tényeit és adatait. A korábbi Galánta jobban előtérbe került, ő

maga is többet hivatkozott rá. Nagyszombatban készült korai műveit, első al
kotásait szűk körben, a gimnáziumban adták elő, országos megismerésüle nem
egyszer Kodály élete derekára esett, azokat nem egy esetben csak évtizedek
múlva, átdolgozva bocsátotta közre.

A nagyszombati érseki katolikus gimnázium iskolai értesítői.? mint a régi
iskolai értesítők általában, részletesen közlik az iskola történetét. egy-egy tan
év hivatalos és társadalmi életére vonatkozó eseményeit, a tanterv elöírásait,
a tantárgyak osztályonkénti tagolását, a használatos tankönyvek [egyzékét, a
tanárok és tanulők névsorát. sőt az írásbeli dolgozatok eimét és az önképző

köri élet naptárát. Mindez a dokumentumanyag a kisvárosba kerülő, történel
mi múltú és dunai népi hátterű környezetben egyre biztosabban helytálló és
tehetséget fokozatosan kibontó diák életének döntő szakaszára sok mozaikszerű

adatot tartalmaz. Ezek egységes képbe való összeállítása és a későbbi művekre

való utalása hozzájárulhat a modern magyar zene Bartók melletti óriásának
alaposabb megismeréséhez.

Ma már a Csehszlováklába látogató magyaroknak készü lt leaúiabb két
útikalauz is, mint a város történelmi nevezetességére, hívja föl a figyelmet a
diák Kodály ott megkezdett zeneszerzőí tevékenységére: "Ne menjen feledésbe,
hogy a gimnazista Kodály Zoltán annak ideién sokat mínístrált a dómban, 15
éves volt, amikor a Stabat Matert komponálta, ezt a dómban húsvétkor még
ma is szekták énekelni. Kodály Zoltán a nagyszombati gimnáziumban évekig
tanult." "Itt érettségizett Kodály Zoltán, aki tizenöt éves korában Nagyszombat
ban már megkomponálta Stabat Materét. Ezt húsvét idején még ma is sok
szor éneklik a nagyszombati dómban.v"

Nagyszombat a magyar történelem és művelődés köztudomásúan egyik leg
jelentősebb városa. A Pozsonytól 47 kilométerre fekvő és a Morva- és Csehor
szágba vezető úton kulcshelyzettel rendelkező települést IV. Béla emelte vá
rosi rangra. Nagy Lajos és Zsigmond is kiváltságokkal látta el. A mohácsi vész
után, 1543-ban az esztergomi érsekség székhelye lett és az maradt 1622-ig.
Oláh Míklós 1554-ben akadémíát alapított itt, Pázmány Péter pedig 1635-ben
itt létesítette az 1772-ben. Budára költöztetett egyetemet. Telegdí Miklós itt állí
totta fel az ország első katolikus nyorndáját, amely a magyaron kívül szlovák
és német nyelvű könyveket is adott ki. A magyar hadtörténet olyan nagyjai,
mínt Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc és Guyon Richárd haditettei fűződnek

a város nevéhez. De nemcsak a magyar, hanem a szlovák történelemnek is
fontos szervezete létesült itt. A, Bernolák és J. Fándly 1793-ban itt alapította
a Szlovák Tudományos Tát-saságot. .

A gimnáziumnak azt az épületét, amelybe a kisdiák Kodályt 1892-ben be
íratták, 1648-ban építették. Ez az esztergomi érsekség egyetlen gírnnázturna volt.
Tanárai között a magyar tudománvosságnak. olyan nagyságal tanítottak, mint
Szántó Arator István, Telegdí Míklós, Pécsi Lukács, Monoszlói András, Káldi
György. Katona István, Wágner Károly, Szeritiványi Márton. HeIl Míksa, Frak
nói Vilmos, Pór Antal és Bodnár Zsigmond. Az iskola egyik értesítője a tanin
tézet dicsőségének tartja, hogy híven teljesítette a két fő feladatot, a vallásos
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nevelést és e vegyes nyelvű vidéken a magyar nyelv terjesztését. Ha végig
nézzük a Kodállyal egy osztályba járó diákok névsorát. abban történelmi nevű

szlovák és cseh családok gyermekeinek neve fordul elő. (Hogy csak néhányat
említsünk: Gajda, Hodzsa, Jelinek, Prohászka, srobár, Svoboda.) Kodály ké
sőbb sajnálta, hogy a magyarositás olyan erővel folyt. hogy diákkorában nem
tudott szlovákul megtanulni, így Bartókkal együtt könyvből kellett később el
sajátítaniuk a szlovák nyelvet, hogy népdalaikat összegyűjthessék, Ebben az idő

ben pedig már működött az 1870-ben alapított Szent Adalbert Egyesület, a szlo
vákok tudományos akadémiája.i

A Vaszary Kolos hercegprímás különleges figyelmével működő intézet annak
ellenére, hogya jezsuita rend tagjai sorából kerültek ki tanárai, az előírt val
lásoktatás aránylag csekély óraszámai mellett különleges figyelmet fordított olyan
tantárgyakra, mint a magyar, latin és a görög irodalom, a világtörténet, a po
litikai földrajz, a magyar történelem, és olyan rendkívüli tárgyakra. mint a
francia. Kodály érdemjegyeit vizsgálva érthetővé válik egész életében különös
gonddal gyakorolt testedzése, hiszen IV-es és V-es korában "Testgyakor1ás"
ból az akkor lehető legrosszabb jegye volt: 2-es! VI-ban magaviseletből volt
2-ese, ki nem derített okok miatt. Még föltűnőbb, hogy V-ben történelemből és
VI-ban magyar nyelvből szintén 2-est kapott. Mindez mélyen sérthette önérze
tét, mert VII-ben és VIII-ban az értesítőben vastagbetűs tiszta jeles. Az egyes
tantárgyak osztályonkénti tan tervét átnézve föltűnik az antik történelem, a
görög és a latin művelődés, a modern világtörténet rendkívül alapos és elfo
gulatlan előírása. A magyar történelem függetlenségi és szabadságharcaira is
bőségesen jut sok fejezet. Figyelemre méltó az írásbeli dolgozatok között több
olyan cím. amely későbbi Kodály-művek tárgyával és címével egyezik. Ilyen
ötödikben Berzsenyi kilenc ódája, közöttük.,A magyarokhoz", valamint Virág
Benedek ódája. Visszatérő téma Zrínyi élete és életműve. Több dolgozat fog
lalkozik a székely nénballadák és a kuruc költészet témáival. Magyar tariköny
"ei közott ma is elsőrangú forrásművek akadnak, így Horváth Cyrill: "A ma
gyar nemzeti irodalom története. A régi magyar irodalom nagyobb vonások
ban" és egy másile Greguss-Beőthy: ,.Magyar baJladák". Az énekórán állan
dó program: régi magyar egyházi énekek gyakorlása, közöttük a Boldogasszony
anyánk, Angyaloknak nagyságos asszonya. Szinte kísérteties az egyik írásbeli
dolgozat címe: Nyári est. Kodály szorgalmasan részt vett a görög órákon, az
Odüsszeia és az Iliász olvasása négy éven át folyt. A rendkívüli tárgyak közül
a francia nyelv hatása volt a legmaradandóbb. Hetedikes-nyolcadikos korában
közölte az iskolai értesítő az egyik tanár, Marton József "Magyar Voltaire, ma
gyar enciklopédisták" című, 1900-ban könyvformában is megjelent értekezését,
a francia felvilágosodás íróinak egyházi ember részéről szokatlanul részletes
bemutatását és Bessenyeire és társaira gyakorolt ösztönző hatásuk elemzését.
Kodálynak, az emberi jogok é1etén át derék és bátor bajnokának bizonyára
ezekbe az évekbe nyúlnak vissza első találkozásai és élményei a francia szel
lemmel, amelynek rokonságát a magyar géniusszal olyan szépen hangsúlyozta,

190U. május 14., 15., 16., és 18. volt az írásbeli és június 9., 11., 12. és B. a
szóbeli érettségi időpontja. Érettségi biztos Pirchala Imre pozsonyi főlgazgató

volt, kiváló latin tankönyvek szerzője. 45 tanulóból 8 érett jelesen, közöttük
természetesen Kodály is. Fennmaradtak érettségi tételei. Ezek a következők

voltak:
MagYal'ból: 1. Foglaljuk össze azon tényezőket, melyek irodalmunk életének
majdnem ezeréves folyamán a magyar szellemet fejlesztették és táplálták a ka
tolikus egyházba lépéstől egészen a rnodern Irányokig. szóval a magyar szellemi
élet Iejlődését. 2. Hunyadi Mátyás király politikája, céljai és uralkodásának
eredményei. - Latinból: Cicerónak Archias költő mellett mondott beszéde. For
dítás magyarból latinra. - Görögből: Horner Iliad. V. 318-347. Fordítás görög:'
ből magyarra. - Németből: Über Homérs Perspectíve. Fordítás magyarból né
metre.

Érdemes följegyezni hetedikes és nyolcadikos korából tanárainak nevét:
Helez János (politikai földrajz és történelem), Lőrincz Gyula (latin), Kóhalmi
József (magyar), Mutschenbacher Gyula (német), Uhlárik János (görög), Ür
ményi László (magyar) és kedvenc tanára, a hittan, ének és zene .előadója,

Toldy Béla.
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Bár már hetedikes korában szerepelt iskolai ünnepélyeken triójával és quar
tettjével, igazi kiugrása a nyolcadikban történt. A nemrégiben érkezett mozgé
kony fiatal magyar tanár, ürményi László elnökletével 1899. szeptember 2-i
ülésén a Pázmány Önképzőkör Kodály Zoltánt választotta meg főjegyző]ének.
Évi beszámolójában a következő olvasható: "Legkiemelkedőbb ténye a kör
működésének az irodalmi pályázat volt. Ft. Uhlárik János dr. tanár úr pálya
tételére ,Párhuzam Vergilius Aeneise és a homéroszi eposzok között' beérkezett
három mű. A díjat Kodály Zoltán VIII. o. t. nyerte meg." De föl van sorolva
"a kör jeles szavalói" között, azonkívül "a felülbíráló bizottság" tagjai között
is, ezeknek föladata ",'olt a kör szellemi és anyagi fölvirágoztatása . .. és hogy
társaiknak jó példával szelgáljanak.

A diák Kodály zene iránti érdeklődésének eredetéről ezt vallotta egy nyilat
kozatában: "Nagyszombatí gimnazista koromban gyakran fölmentem a székes
egyház orgonakarzatára. ahol két szekrényben mindenféle írott kották, mísék,
oratóriumok voltak fölhalmozva. Ezek a pozsonyi Zeneegyesületből. mely a múlt
század harmincas évei táján oszlott fel, kerültek oda. Ott találtam az első

partítúrát, ami életemben kezembe került: Beethoven C-dúr miséjét, Áhítattal
merültem bele és egy emberöltő kellett hozzá, míg valóra vált a gimnazista
titkos vágya: saját elgondolása szerint megszélaltatni a zseniális és érdemtele
nül elhanyagolt művet. Tízéves koromban kerültem Nagyszombatba az érseki
gímnáziumba. Ott kezdtem el hegedülni tanulni ei;y templomi zenésztől." 
Saját akkori műveiről pedig ezt mondta: "Első szerzeményern egy nyitány volt,
amit a gimnázium zenekara adott elő, az intézetnek még a [ezsuíták idejéből

fennmaradt színházában, Toldy Béla főtisztelendő úr vezényelt és neki dedikál
tam Pange lingua című vegyeskari szerzeményemet. Egy Ave Marlát is írtam
és az akkori székesegyházi karnagynak. a jó öreg Matzenauernak a fiai na
gyobb tekintély okából ráírtak valami német, nevet és becsempészték a kórus
ra a kéziratot. Az öreg azonban kijelentette, hogy a szerzőt nem ismeri. Irtarn
egy offertoriumot is, de ez meg nehéznek találtatott.:"

Itt említett kedvenc tanárán. Toldy Bélán kívül ebben az időben osztálytársa,
Schneider Miklós volt legjobb ösztönzője és egyúttal legjobb barátja. Trnavsky
Schneider Mikulás (1881-1958) a szlovák zene népi megújhodásának éppolyan ve
zéregyénisége, mint Kodály a magyarénak. Mikulás Moyzes, Milan Lichard és
Ján Bella társaságában ők a szlovák nemzeti zene első nagy nemzedéke.
'l'mavsky-Schneíder 1909-től a nagyszombati székesegyház karnagya és zenészeti
felügyelője, már 1904-ben jelentek meg szlovák népdalfeldolgozásaí, számos szim
fonikus művet, szonátát, hegedűversenyt. dalsorozatot írt," Róla Kodály íRl em
lékezett meg: "Nagyszombatban kedves iskolatársam volt 'I'rnavsky-Schrieider
Miklós, a későbbi székesegyházi karnagy és zenei kormánybiztos. akivel a Ze
neakadémián eltöltött tanulóévek során is gyakran találkoztam."? Schneider Mik
lós és Matzenauer Béla, valamint Vancsó Lajos és maga Kodály mutatta be a
hetedikes zeneszerző 1. és 2. hegedűre, violára és gordonkára írt "F-dúr vo
nósnégyes't-ét, majd Kodály, Schneider és Vancsó adta elő az 1. és 2. hegedűre

és violára írt "Es-dúr vonóshármas't-át 1899. február 14-én, amikor Kodály
még az ifjúsági zenekarban is játszott. Egy más alkalommal egy Morus Ta
másról írt drámát adtak elő a diákok, ennek végére Morus kivégzési jeleneté
hez Kodály írt gyászindulót.

Molnár Antal a 15 éves zeneszerzőnek egy nyitányt, öt Tantum ergőt, egy
Pange llnguát, egy Offertoriumot és egy Ave Mariát tulaidonít,? A Zenei le
xikon szerint egy-egy Ave Maria íródott énekre és zongorára, énekre és vonós
zenekarra. miserészletek vegyeskarra és orgonára, 1897 után pedig egy d-moll
nyitány zenekarra. egy vegyeskar-orgona Ave Maria, és maradtak fenn zon
goradarabok is. Férfikarra írt Stabat Materét 'I'rnavsky-Schneíder írta át. De
korai vázlataira vezethetők vissza következő művei: a Pange lingua (1932. Toldy
Bélának dedikálva), a Tantum ergo, az Ave Maria (1935), a Budavári Te Deum
és a Sík Sándor szövegére írt Te Deum (1962), diákkori ősélmény lehet Nausikaa
éneke, a Horatii Carmen II. 10, a Hegyi éjszakák (1902), a Nyári est (1906), sót
talán diákkori olvasmány emléke a Notre Dame-i toronyőr (1902). A nagyszom
bati gimnáziumban olyan Zrínyl-kultusz vette körül, hogy színu> lehetetlen nem
ott keresni a Zrínyi szózata ősforrását. Az Elkésett melódiák, különösen Ba-
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lassí, Virág, Csokonai, Berzsenyi, Kisfaludy Sándor, Kölcsey ~s Vörösmarty va
lószínűleg még a nagyszombati gimnázium elmélyült régi magyar irodalmi ta
nulmányaiban gyökereznek.

Míndezekre az adatokra a nagyszombati értesítők kiaknázatlan kötetei hiv
ták föl a figyelmet. A további kutatás így többet foglalkozha~ a 15-18 éves
Kodály alkotó tevékenységével.

Jegyzetek: 1. Szabolcsi Bence: A nagyszombati diák. Kodály Zoltltn it,ll1l1".. Zenetu
dományi Tanulmányok. VI. Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Szerk.: Szabolcsi Bence és
Bartha Dénes. Bp. 1957. 15-20. - 2. A nagyszombati kath. érseki fógimnázum értesítője az.
1&92-93. tanév végén, és végig az 1899-1900. tanévig. - 3. Csehszlovákia. trt. Szombath,. Vik
tor. Bp. 1973. H7. és Szlovákíaí utazások, uö. 1975. 62. - 4. Horváth Zoltán: A nagyszombati
kath. érseki rögtmnáztum története. A nagyszombati !mth. érseki főglmnáz'um értesitöte. az
1894-95. tanévre. 1-224. és 234-236. - 5. A nagyszombati érseki f6~mnázlum Ifjl1ságl
színházától a milánól Scaláig. Beszélgetés Kodály Zoltánnal 50. születésnapja alkalmából.
trta Váradi Miklós. Prágai Magyar Hírlap 1932. dec. 25. 125. - 6. Zenei Lexlko. m. 316.
- 7. Prágai Magyar Hírlap. Id. m. - 8. Gál István: Kodály nagyszombati gyásziridulója
Morus Tamás tiszteletére. Irodalmi Szemle (Bratislava-Pozsony). 1969. 86. - 9. Molnár
Antal. Irások a zenéről. Válogatott cikkek és tanulmányok. Saj tó al~ rend. és jegyzetek
kel ellátta Bónis Ferenc. Bp. 1961. 74.

HÉDERVÁRI PÉTER

A JORDÁN I(ETTÉVÁLÁSA ÉS A VÍZÖZÖN
Józsué Könyvében találunk egy rendkívül érdekes momentumot, amely (ha

nem képletesen értendő, hanem valóban egy szokatlan természeti eseményről

szól), tudományos magyarázatot igényel. Izrael fiai előtt, amint a frigyládával
a .Jcrdán partjaihoz értek, a víz kettévált, s ők - akárcsak korábban, a ten
geren való átkelésnél (erre következő cikkemben térek vissza) - ezúttal is
száraz lábbal mentek át a folyó medrén. Idézzünk néhány sort aBibliából:

,,15. És a mint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a ládahordozó
papok bemárták lábaikat a víznek szélébe ...

16. Megálla a víz, a mely felülről foly vala alá, és álla egy rakásban, nagy
messzire Adám városánál, a mely Czarthan mellett vala; a puszta tengere, a
Sóstenger felé az aláfolyó víz pedig egészen elfuta, és általméne a nép
Jérikhó előtt.

17. A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói, Ott állának a szárazon
a Jordán közepébe bátorsággal, és az egész Izráel szárazon megy vala át, mind
addig, míg az egész nép teljesen általméne a .Iordánon." (Józsué Könyve, 3.)

,,13. Mintegy negyven ezernyi fegyveres vitéz ment vala ,~ az Úr előtt a
harczra, Jérikhónak sík mezejére ...

18. És lőn, hogy a mint a papok, az Úr frigyládájának hordozói, feljöttek
vala a Jordán közepéből, és érintik vala a papok talpai a szárazt: visszatére
a Jordán vize az ő helyére, és folyt vala, mint az előtt, minden partja felett."
(Józsué Könyve, 4.)

A Jordánról meg kell említenünk, hogy medre mélyebben fekszik, mint a
tenger színtje. Vizét azok a patakok biztosítják, amelyek a 28M méter magas
Hermon-hegyről erednek, maga a folyó azonban, főként a két felső folyás' egye
sülése után, míndvégig a holt-tengeri árokban marad, ebben a szurdokszerű,

mély völgyben, amely napjainkban is élénk tektonikai mozgások színtere, Amint!
korábbi cikkeink egyikében (1) már említettük, a holt-tengeri ároktól keletre
levő területek északkelet felé mozognak az ároktól nyugatra levő vidékhez
viszonyítva '(balkezes jellegű elmozdulás). Ez az évi néhány centiméteres rendii
mozgás időnként, egy-egy földrengés alkalmával, hirtelen felélénkül és akár
méteres rendű "ugrásokba" megy át. Az ilyen "ugrások" viszont a másodperc
törtrésze alatt játszódnak le.
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