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Egyszeruen kellene róla írni. Hozzá méltó pu
ritánsággal, tisztasággal, emberséggel. Azzal a
fajta szerénységgel, amely alaptulajdonsága volt.
Azzal a szeretettel, amiből oly sokat pazarolt
ránk, arra méltóra és méltatlanra egyaránt. Va
lószínűleg csak mi, tanítványai tudjuk - vagy ta
lán inkább csak érezzük -, hogy mindez kevés
lenne. Számot kelléne ugyanis adnunk, legalább
önmagunknak, valahogy pontosítanunk kéne,
mit és mennyit is kaptunk útravalóul, mi az,
amit tőle.hallottunk először, vagy esetleg csak tC
le hallottunk, mi kísér el mindebből bennünket
egész életünk során. Nem tudom, mindez nem
reménytelen vállalkozás-e. Mint ahogy utópiszti
kus törekvésnek tűnik egy olyan életút reális fel
térképezése is, amely nem bővelkedett látványos
eseményekben, annál . több viszont benne az,
amire azt szoktuk mondani: nélkülözhetetlen.

Hogy mi tesz valakit nagy pedagógussá, erre
sem recept, sem definícó nincsen. Nyilván tö
mérdek komponens játszik ilyesmiben közre,
egyrészük esetleg nem Is szükségszerűen pozitív
értelemben. Sokan elkövetik a hibát, hogy a ta
nár munkásságát a kézzelfogható eredmények

. tükrében értékelik. Pedig hát ezek egy vérbeli
pedagógusnál csak járulékos, mellékes tényezők.

Sokkalta, lényegesen fontosabb á küldetés, ame
lyet teljesítenie kell, mint mindazoknak, akik
számára munka és hivatás egyet jelent. Az alsó
fokú zeneoktatás berkeiben ennek bizony alig
van látszatja. Ha a növendék tehetsége átlagon
felüli, ki ne irigyelné a szerenesés tanárt? Pedig
a tehetséges tanítvány' pontosan olyan felelős

ség, sőt nyűg a tanár vállán, mint maga e tehet
ség, amely a legkevésbé sem arra való, hogy
megkönnyitse életünket. A kevésbé tehetséges
növendék bűnei viszont nem egy esetben teljes
egészében a tanár fejére háramlanak, lévén
irigység és káröröm édestestvérek. S ezek után
hogy is ne halványodna -és később tűnne el tel
jesen - a "küldetés" érzete, hogyne változna át
keserűséggé, esetleg gondosan álcázott gyűlölet

té kűlönösképp- olyasvalakinél, aki már ab ovo
egész pedagógiai munkásságát pótcselekvésnek

, tekintette?
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Mindezek Magda nénit mintha elkerülték vol
na.'Vagy csak ő nem vett tudomást róluk? Annyi
bizonyos, hogy töretlen energiával, szinte megál
lás nélkül dolgozott tragikusan korán bekövetke
zett haláláig. Célját - a legfiatalabbaknak minél
többet megmutatni vagy megsejtetni abból a hi
hetetlenül sokrétű, kápráztatóan gazdag világból,
amelyet egy szóval muzsikának nevezünk - egy
pillanatra sem tévesztette szem előL Ennél töb-

I bet ő nem tehetett; a többi már rajtunk, saját
hajlandóságunkon múlott, minthogy erőszaknak,

rosszfajta kényszernek még leghalványabb jeiét
sem érezhettük a nála töltött évek alatt. Amikor
ösztönösen elfogadtuk őt vezetőnknek, legfeljebb
csak sejthettük, ráérezhettünk, hogy a lehető

legavatottabb kezekbe kerültünk-.Tudatossá ter
mészetszerűleg csak később válhatott ez a homá
lyos érzet, már középiskolás éveinkben, mikor
időről időre észrevettük, hogy még mindig a
Magda néninél felszívottakból profitálunk.
Olyan alapot kaptunk tőle, hogy arra aki akart,
bízvást építhetett felhőkarcolót is - amennyiben
képes volt rá.

Természetesen lehetne sorolni munkásságá
nak "kézzelfogható" eredményeit is, ezek azon
ban önmagukért beszélnek. Tankönyveinek túl
nyomó hányada a mai napig zeneoktatásunk
elengedhetetlen, szerves része. A személyes kon
taktust azonban ezek a munkák nem pótolhatják.
Magda néni már nem dorgál meg egy-egyelhibá
zott ujjrendért, nem is simogatja meg senki feje
búbját, ha hibátlanul írja le a diktandót. Magda
néni elment és napról napra kevesebben lesznek
kÖrünkben a Magda nénik, akik erejüket, képes
ségeiket, lehetőségeiket reálisan felmérve azokat
teljes odaadással a muzsika szolgálatába tudják
állítani. Jobban kellene talán vigyáznunk rájuk,
akik még köztünk vannak. S ugyanakkor el kelle
ne gondolkodnunk ismét felelősségen, értékren
den, hivatástudaton és más efféléken - mélyeb
ben, alaposabban, mint azelőtt. Miért is akarunk
mindenáron mást, mint amit Isten kínál ne
künk? S egyáltalán, lehet-e bármi is több, boldo
gítóbb?
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