
DOKUMENTUM
Kodály Zoltán Mezőtúron

Városunk és iskolánk történetét kutatva, örömmel állapítottuk meg, hogy
Kodály Zoltán is járt Mezőtúron: 1903-ban részt vett egy hangversenyen a
Központi Sajtóegylet (később Űri Kaszinó, jeleleg Helyőrségi Klub) helyisé-
gében.

Tudjuk, hogy Kodály Zoltán nagyszombati gimnáziumi tanulmányai befejez-
tével 1900-tól Budapesten tanult a tudományegyetemen, magyar és német sza-
kon. Tagja volt az Eötvös-kollégiumnak, s a Zeneakadémián Koessler János
zeneszerzés-növendéke volt.1

Már gimnazista korában zongorát, hegedűt és gordonkát tanult, egyetemi
évei alatt pedig még tovább fejlesztette tudását. Eötvös-kollégista korában
társai komoly zenei tekintélynek tartották. Ezt bizonyítja az a fénykép is, me-
lyet Eősze László „Kodály Zoltán élete képekben és dokumentumokban" c.
könyvében közöl.2 A kép aláírása a következő:

„31 'Kodály karmester' (a felső sorban középen) együttesével. (Csoportkép
az Eötvös-kollégium farsangi vidám estjének szereplőiről és zenekarukról.)"
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Ennek a könyvnek a következő oldalán pedig találunk egy képet a követ-
kező aláírással:

„32 Kirándulás Mezőtúrra (1903). Az alföldi kisváros műkedvelő zenekara
meghívta Kodályt (az álló sorban jobbról a harmadik), hogy hangversenyükön
mint csellista működjék közre."3

A kép valóban csellóval együtt ábrázolja a fiatal Kodályt.
Ma már tudjuk, hogy ezt a hangversenyt a mezőtúri ref. gimnázium fenn-

állásának 350 éves évfordulója alkalmából rendezték a túriak, a nagyszabású
ünnepség részeként. Az ünnepségre 1903 okt. 8-án került sor.4 Az iskola Értesí-
tője a következőképpen számol be a hangversenyről5:

„III. Ugyanazon napon este 8 órakor a Központi Olvasóegylet helyiségei-
ben hangversenyt rendezett tanári karunk a következő műsorral:

1. Dalünnepen. Thern Károlytól. Előadta a főgymn. énekkar.
2. Andante. Mozarttól. Vonós négyes. Előadták: Jakucs István, Dr. Schiff

Izidor, Vécsei Arthur és Kodály Zoltán urak.
3. Felolvasást tartott a túri iskola életéből Dr. Dunsits Dezső úr.
4. Opera részletet énekelt Dr. Kun Árpád úr, zongorán kísérte Herzfelder

Pál úr.
5. Dialógot adtak elő Bodolay Ilonka k. a. és Bordács Gyula úr.
6. Fuvolán játszott Winkler Rezső úr, zonkorán kísérte Kodály Zoltán úr.
7. Beriot VlII-ik hegedű concertjének első tételét hegedűn játszotta Jakucs

István úr, zongorán kísérte Arató Amika k. a.
8. Magyar dalokat énekelt Erdős Dezső úr, zongorán kísérte Bodolay

Ilonka k. a.
9. Koronázási induló a Próféta ez. operából Meyerbeertől. Előadta Vécsei

Arthur vezetése alatt részint ez évi, részint volt növendékeinkből, továbbá
Arató Frigyes, dr. Schiff Izidor és Kodály Zoltán urakból alkotott alkalmi
zenekar.
Ezen hangverseny főgymnasiumunk tápintézeti alapjára 582,95 koronát

jövedelmezett."
A hangverseny sikere nagy volt. Ehhez hozzájárult az is, hogy a műsort

városunk közismert személyiségei adták. Vécsei Arthur gimnáziumi ének- és
zenetanárt ismerték és kedvelték nemcsak iskolai, hanem városi körökben is.
Iskolai énekkarának és zenekarának közreműködése nélkül komolyabb kultu-
rális rendezvény szinte elképzelhetetlen volt. Dr. Kun Árpád, az akkori polgár-
mester6, dr. Dunsits Dezső és dr. Schiff Izidor7 ismert ügyvédek, Herzfelder
Pál pedig nyilvánvalóan a pusztapói földbirtokos család egyik tagja volt. Bodo-
lay Ilonát, a gimnázium akkor nem régen elhunyt igazgatójának a leányát,
Arató Frigyes felsőbb leányiskolái igazgatót és Amika nevű leányát szintén
az egész város nagyon jól ismerte. Jakucs István pedig akkor tanárjelölt volt,
az iskola kiváló „öregdiákja", családjuk is köztiszteletnek örvendett Mezőtúron.

A hangverseny sikeréről a „Mezőtúri Hírlap" az ünnepségről beszámoló
cikkében ezt írja8:

„A hangverseny.
A nagy és nevezetes napnak alig lehetett volna méltóbb fináléja, mint az

esteli hangverseny.
A túri közönség által sokszor méltányolt s a legnagyobb dicséretre méltó

szereplők önmagukat múlták felül és öröm volt látni az elismerés, csodálkozás
sűrű nyilatkozását a vidéki. vendégek részéről.
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A minden ízében művészi színvonalon álló koncerten résztvettek a nagy
nap alkalmára idesereglett előkelő vidékiek teljes számmal. Ott láttuk az egy-
házmegye vezérein kívül a politikai megye kormányzóit, városunk és a közel-
távol vidék szép hölgyeit.

A válogatott műsort a diák-énekkar nyitotta meg egy remekül színezett
nyitánnyal, amelyet egy igen figyelemre méltó vonós négyes, magas zenei
intelligenciát is kielégítő finomságú előadása követett a Jakucs István, dr.
Schiff Izidor, Vécsei Arthur és Kodály Zoltán urak művészi játékában...

. . . . A Jakucs István pompás hegedűjét Arató Amika zongorája kísérte
ezután. A hegedűs bravúrosan játszta meg a nehéz versenyt; a rendkívül
diskrét kíséretben pedig, mint a gyöngyszemek peregtek le a tiszta futamok
az Arató Amika kisasszony ujjai alatt..."

Ügy tűnik, az egyetemi hallgató Kodály Zoltán neve ekkor még nem volt
eléggé ismert ahhoz, hogy a beszámolók íróinak figyelmét a helyi nagyságok
dicsérete mellett magára vonta volna. Az ellenzéki lap, a „Mezőtúr és Vidéke"
pedig dr. Kun Árpád polgármesterrel szembeni antipátiájától indíttatva egyál-
talán nem ad tudósítást a hangversenyről. Csupán „Az hírlik" rovatában tesz
erre egy célzást epébe mártott tollal:

„Az hírlik, hogy városunk fő-főfeje elcsapatás terhe alatt meghagyta a
tisztviselőknek, hogy műkedvelői előadásokon szerepelni ne merészkedjenek és
az ő szakmájába ne kontárkodjanak, ne avatkozzanak belé!"9

Felmerül a kérdés: hogyan került az ifjú Kodály Mezőtúrra, erre a hang-
versenyre? Csenki Imre Kossuth-díjas karnaggyal és zeneszerzővel, iskolánk
volt tanárával folytatott levélváltásom során derült ki, hogy ő biztosan tudja:
Jakucs István Eötvös-kollégista volt, s jó barátja Kodály Zoltánnak.

Jakucs Istvánt magam is jól ismertem Debrecenből, hiszen 1939-ben a ref.
gimnáziumban ő érettségiztetett matematikából és fizikából. (Ez volt nyugdíja-
zása előtti utolsó tanéve.) Azt is tudtuk róla akkor, hogy igen jó hegedűs, a
MÁV filharmonikus zenekarában játszott. így természetes volt, hogy midőn
Mezőtúrra kerültem tanárnak, s nézegettem a régi értesítőket, rögtön feltűnt
nekem Jakucs István neve. Valóban, Jakucs István mezőtúri ember volt, itt
járt gimnáziumba, s itt érettségizett 1900-ban tiszta jeles osztályzattal.10 Rend-
kívüli tárgyként tanult zenét, s ebből is jeles (1) osztályzatot kapott.11

Mint kiváló tanuló nyilván bekerült az Eötvös-kollégiumba, s itt barátko-
zott össze Kodály Zoltánnal, aki ekkor ugyancsak I. évfolyamra járt az egye-
temre. Valószínűleg éppen a zene révén kerültek barátságba. Ha szemem nem
csal, Eősze László fent említett könyvének 31. sz. képén a Kodály Zoltán
előtti sorban, közvetlenül előtte, ugyanaz a személy van, aki a 32. sz. mező-
túri képen ugyancsak közvetlenül Kodály Zoltán előtt áll. Feltételezésem sze-
rint ez a személy: Jakucs István.

Én Jakucs Istvánt már ősz emberként ismertem meg, így az ifjúkori képé-
vel való összehasonlítás nagyon nehéz. (Ezt könnyebben megtehetik azok, akik
esetleg Jakucs István ifjúkori fényképének birtokában vannak.) A hasonlóság
azonban olyan, mely a két személy azonosságát nem zárja ki.

Feltételezhető tehát, hogy midőn a túri gimnázium volt öregdiákját fel-
kérte a jubileumi hangversenyen való szereplésre, ő kedves barátját is magával
hozta, hogy a műsor színvonalát ezzel is emelje.
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Csenki Imre 1978. febr. 11-i leveléből tudom, hogy „a debreceni Kodály-
kultusznak ő volt az egyik fő mozgatója, így pl. a Psalmus első debreceni
bemutatóját is ő szorgalmazta".

Bárhogy kezdődött is, egy biztos, hogy Kodály Zoltán 1903. okt. 8-án
Mezőtúron hangversenyezett. Csellós képe — tudomásom szerint — még ritka-
ság számba is megy.

1982-ben ünnepeljük Kodály Zoltán születésének 100. évfordulóját. Milyen
jó lenne, ha az utókor egy emléktábla elhelyezésével róná le tiszteletét a nagy
mester emléke előtt!

VARGA LAJOS
JEGYZETEK
1 Magyar életrajzi lexikon, Bp. 1967. 946. lap; 2 Eősze László: Kodály Zoltán élete képekben és
dokumentumokban. Bp. 1971. 38. lap; 3 U. ott. 39. 1; 4 A mezőtúri ev. ref. főgymnasium értesí-
tője az 1903—1904. iskolai évről. Mezőtúr, 1904. 30. 1; 5 U. ott. 32. 1; 6 „Mezőtúr és Vidéke". 1903.
aug. 2. 3. lap; 6 „Mezőtúr és Vidéke". 1901. nov. 3. 4. lap; 8 „Mez-túri Hírlap". 1903. okt. 11.
3. lap; 9 „Mezőtúr és vidéke". 1903. okt. 22. 2. lap; 10 Értesítő 1899—1900. 171. lap; 11
U. ott. 172. lap.

Szélpál Árpád levele
Törökszentmiklósra

Még valamikor a hatvanas évek vége táján, kezdő tanár koromban az iro-
dalmi lexikont lapozgatva bukkantam rá a névre: Szélpál Árpád. Az egyete-
men akkoriban vajmi keveset hallottunk a magyar avantgárdé irodalvii moz-
galmakról, így hát ismeretlenül csengett fülemnek ez a név. A lexikon szűk-
szavú adataiból tudtam meg, hogy Szélpál a legjelentősebb magyar avantgárdé
folyóiratnak, a Kassák Lajos szerkesztette MÁ-nak volt egyik belső munkatár-
sa, majd a harmincas években a Népszava irodalmi rovatánál töltött be jelen-
tős szerepet. A leginkább figyelmet keltő adat azonban az volt, hogy a költő
szülővárosomban, Törökszentmiklóson született. A mi városunk — sajnos —
nem büszkélkedhet jelentős irodalmi hagyományokkal, e tekintetben akárhány
kis falu is szerencsésebbnek mondhatja magát. Ezért már akkor elhatároztam,
hogy ha időm engedi, fel fogom tárni Szélpál Árpád életét és munkásságát.

Először azt kellett kiderítenem, élnek-e rokonai a városban. Egy irodalom-
szerető, művelt orvos, Soltész doktor úr vezetett nyomra: megtudtam, hogy
Szélpál unokahuga, Forgács Endréné itt lakik Törökszentmiklóson. Felkeres-
tem, és tőle kaptam meg a költő párizsi címét. Elhatároztam, hogy írok neki,
hiszen a legtöbb segítséget tőle kaphattam munkámhoz. A megszólítással egy
kissé bajban voltam — ez kitűnik a válaszlevél első mondatából —, de Árpád
bácsi ezen a nehézségen is átsegített. Levelezésünk azóta is tart. Útmutatása
nyomán több éves munkával sikerült összegyűjtenem hazai munkásságának
dokumentumait. A törökszentmiklósi Városi Könyvtár kiadásában ezek most
már az érdeklődők rendelkezésére állnak. Szélpál Árpád viszont két új verses-
kötettel lepte meg az olvasókat; a párizsi Magyar Műhely kiadásában megje-
lent kötetei itthon is újból ráirányították a figyelmet.

Ideje hát, hogy ez a levél is eljusson végre valódi címzettjéhez: a szülő-
föld népéhez, az olvasóhoz.

FEHÉR IMRE
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