
működési bázisa volt, parlamenti többsége is számottevő lett, s így rendelkezhetett a honvé-
delemhez elengedhetetlen emberi és anyagi erőforrásokkal. Gergely András méltán emeli ki, 
hogy az 1848-as európai forradalmi kormányok közül az egyetlen volt, mely fél éven át hiva-
talban tudott maradt. 

Korántsem véletlen ezek után, hogy a Szemere-kormány, majd a szabadságharc bukása 
után több mint 17 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Magyarországnak újra kormánya legyen. 
S lám, ilyen az élet, az az Andrássy Gyula alakított 1867. február 17-én kormányt, aki részt 
vett a pákozdi csatában, a szabadságharc első győztes csatájában, s akit 1848-as, elsősorban 
külpolitikai szerepe miatt távollétében halálra ítéltek. 

Andrássy kinevezése és a közben létrehozott kiegyezés jegyében, - amelyben köztudomá-
súan döntő szerepe volt a 48-as igazságügy miniszter Deák Ferencnek - megtörtént Ferenc Jó-
zsef magyar királyként való megkoronázása. A koronázást is leírta Halász Ignác: Egy letűnt 
nemzedék című munkájában. Ezt az írást többször elolvastam; újra és újra érzem szavaiból a 
48-as legenda döbbenetét: 

„1867. június 8-án, a koronázási nap estéjén fényárban úszott a főváros. Éjfélig bolyongtam az utcá-
kon. Egy történelmi nap titokzatos glóriája sugározta be az akkor még nem igen nagyvárosias Budapes-
tet. Minden ablak ki volt világítva. Csak egy előkelő úri lakásnak ablaksora volt sötét. Ki lehet az, aki 
tüntetni merészel a nemzet nagy örömünnepén? E kérdés hangzott fel egy felháborodott csoportból. Egy 
korosabb úr odaszólt: azok özvegy gróf Batthyány Lajosné ablakai. A megilletődés hallgatása vonult vé-
gig az emberek arcán." 

Demeter Zsófia 

Sárospatak zenei életének múltjából1 

Barsi Ernővel, Farkas Ferenccel, Földházy Istvánnal, 
Harsányi Istvánnal, Szabó Ernővel és Újszászy Kálmánnal 
beszélget Bogyai Katalin 

Ennek az írásnak a közlésével tisztelgünk 
a 2002. május 10-én elhunyt Harsányi István emlékének. 

(Szerk.) 
Bogyai Katalin: Köszöntöm azokat, akik a pataki öregdiákok nem nagyszabású, inkább csa-

ládias találkozójára jöttek össze, és akiket szoros szálak fűznek Sárospatakhoz, a sárospataki 
kollégiumhoz. Sárospatak nevéhez kapcsolódik két volt pataki kollégiumi tanár, Újszászy Kál-
mán és Harsányi István neve. Közös diákkori emlékek is összefűzik őket a barátság erős szálai-
val. Harsányi István pszichológus, a sárospataki öregdiákok budapesti baráti körének össze-
tartója, megmozdulásainak szervezője, Újszászy Kálmán pedig a sárospataki Tudományos 
Gyűjtemények igazgatója. Ők ketten mai házigazdáink. Velünk van még Farkas Ferenc zene-
szerző, Szabó Ernő, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola debreceni tagozatának tanára, Barsi 
Ernő, a győri tanítóképző főiskola zenetanára, és Földházy István, a sárospataki Városi Tanács 
népművelési felügyelője. Először a házigazdát kérem, adjon ízelítőt abból a hangulatból, ami 
körülvesz bennünket. Mondjon valamit lakásáról, erről a képzőművészeti és néprajzi múze-
umnak is beillő régi, hangulatos, gerendamennyezetes otthonról. 

Újszászy Kálmán: Sárospatak egyik legrégibb házában vagyunk. 1807-ben már az akkori 
magyar sajtó úgy emlékezik meg erről az épületről, mint a város szélén lévő „ócska" házról. 

1 A rádiófelvétel céljából létrejött baráti beszélgetés megszervezésében közreműködött és a felvételhez 
magnetofonszalagot adott dr. Janó Ákos, a sárospataki Rákóczi Múzeum akkori igazgatója. A ripor-
ternő a nyers felvétel átjátszása, kiegészítése és a műsor szerkesztése után a hangszalagot visszaszol-
gáltatta és rendelkezésére bocsátotta, aki a szöveget e helyen történeti adalék céljára kivonatosan 
közzéteszi. 
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Ebben nyílt meg a főiskola nyomdája Szentes János vezetésével 1807-ben. Némi átépítés után 
a ház ugyanaz. 

B. K.: Ebben az igazi helyi miliőben térjünk át tulajdonképpeni témánkra, Sárospatak és a 
sárospataki kollégium zenei múltjának felidézésére. Harsányi Istvánt kérdezem, milyen sze-
repet töltött be a muzsika, az éneklés a kollégium életében? 

Harsányi István: A régi pataki kollégium életét teljesen áthatotta a muzsika, az éneklés, a 
dalolás. Kezdettől fogva énekeltek itt a diákok, s mint ahogy erről a Rákóczi György által 
1621-ben elkészített iskolai rendtartás is szól, ekkor már harmóniát, vagyis összhangzatot ta-
nítottak, valószínűleg tehát többszólamú éneklés folyt az iskolában. 1728-tól a főiskola szeni-
ori feljegyzései időről időre tájékoztatnak arról, hogy a kórus teljes létszámban szerepelt te-
metéseken 1752-től már szervezett formában működött is a muzsika ápolása, hiszen tudjuk, 
hogy ettől az időtől kezdve fizetéses kántor, énektanár gondoskodott a zenei nevelésről, külö-
nösen az ének tanításáról. 1782-ben megbízták Barczafalvi Szabó Dávidot, az akkori kórusel-
nököt, hogy állítsa össze a kórus szervezeti szabályait. Nagyon érdekes és történeti szempont-
ból jellemző, hogy fölmentették őt a kórus elnökének ama kötelessége alól, hogy évenként 
négy éneket szerezzen, s vagy csak szövegét, vagy csak zenéjét beírja a kollégiumi melodiá-
riumba. 

Újszászy Kálmán: Nem régen találták meg a jezsuita rendnek - amely egészen 1780-ig, a 
rend megszűnéséig Sárospatakon is működött - , a levelét, amelyben a megyéhez fordultak 
panaszolván, hogy a pataki református kollégium, a pataki főiskola jobban terjeszkedik és na-
gyobb hatású nevelést ad, mint amire a rendnek lehetősége volna. Bizonyíték erre, hogy az 
auditórium maximumban száz sípú orgonájuk van. 1765 körül, ahol száz sípú orgona volt, ott 
zenei élet is volt. 

Harsányi István: Tovább haladva a történelemben, érdemes megemlíteni Fáy Andrást - pa-
taki diák volt 1794 táján, s utána néhány évig - , aki 1859-ben feljegyzéseket készített a régi pa-
taki diákéletről, s többek között ezt mondja: „Nem volt a világon még a vándorszínészeket 
sem véve ki, vidorabb, életkedvűbb emberfaj, mint a pataki tanulóság". Tudjuk, hogy amikor 
Petőfi 1847-ben Sárospatakon járt, a kórus látta vendégül. Azt is tudjuk, hogy amikor 
1855-ben Arany János Tompa Mihállyal Sárospatakra látogatott és felkeresték itteni barátju-
kat, Erdélyi Jánost, aki akkor a kollégium professzora volt, mint ahogy Arany későbbi levelé-
ben írja: „Erdélyinél szállottunk meg, aki minden szívességgel fogadott, s itt meg is kántizált 
bennünket a tanuló nemes ifjúság." Nyilvánvaló ezekből, hogy ebben a korszakban híres és 
rendkívül fontos tényező volt Sárospatakon a kórus. Az 1882-es év, forduló volt, mégpedig 
100 éves évforduló a kórus történetében. Ekkor jeles monográfia készült Orbán József pro-
fesszor tollából. Ettől az időtől kezdve Radácsi György a kalauzunk, szintén híres sárospataki 
professzor, s maga is kóruselnök. Az ő nyilatkozatai, írásai, amelyek az énekkarról szólnak, 
mind hiteles tudósítások számunkra. Radácsi rendkívül lelkesen tudott beszélni, írni a kórus-
ról. Egyik írása, aminek a címe: Töredékes visszaemlékezések a sárospataki főiskola énekkar-
ára, 1907-ben keletkezett, s így kezdődik: „A dal, a dal, az istenadta dal, szárnya van, tüze 
van, méze van, kicsoda ne kívánná, miféle fásult lélek az, amelyik meg nem mozdulna, ha va-
rázsfuvolája elé kerül!" Radácsi György, mint a kis Szepsény nevű falunak a gyermeke nőtt fel, 
míg pataki diák nem lett és a „vidékembeli pataki diákoktól - mint ahogy írja mindig ér-
deklődtünk, hogy milyen is lehet ez a pataki kántus, ez a pataki kórus. Es egészen fantaszti-
kus dolgokat hallottunk tőlük, nyilván a megszépítő érzelmek hatása alatt ilyeneket mond-
tak: A kórustagok között vannak, akiknek hangja mélyebb és erősebb, mint a mi öreg haran-
gunké, vannak akik túlkiabálnák a mai iskolánk csengettyűjének az egész várost fellármázó 
szavát. Van, akinek mennydörgésszerű hangja szétrepeszti a cserépfazekat, ha bele köhint, és 
meghasogatja az ablakot, ha mellette elharsantja magát, és elnémítja a pacsirtát, ha a szabad-
ban dalol." Azután ezt írja: „Hét-nyolc megyében nem halhat meg úgy református jótevő 
vagy tehetős ember és úriasszony, hogy a pataki kántust ki ne hívnák a temetésére. Fizetik, 
etetik, itatják őket, néha még egész öltözetet is kapnak ajándékba egy-egy halálozás esetén." 
Ugyanő írja többek között, hogy sok megmozdulás, sok egyesület volt a sárospataki iskolá-
ban, amelyek aztán egy idő múlva megszűntek. Az egyetlen az énekkar, amely soha meg nem 
szűnt, amely mindig betöltötte a maga funkcióját. Temetéseivel, hangversenyeivel, templom-
szentelési szerepléseivel, amerre hívták, s amerre saját hajlamai parancsolták, mindenütt be-
fészkelte magát a szépért lelkesülő szívek rejtekeibe, szaporította a főiskola jóbarátainak sere-
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gét, vagy oszlatta - ha erre szükség volt az ellenszenv havát és jegét. Benne képződött a pa-
taki diákbarátság, az eszményi testvériség, s mint ilyen, példává lett a kívülállóknak is a ben-
sőbb összetartásra, a hamisítatlan diák szeretetre. Aztán emlegeti a dal-, ének- és emberszere-
tetben alig felülmúlható vidék sárospataki diáktársaságot. Majd azt mondja, hogy amikor Sá-
rospatakra került, állandóan figyelte, hogy mit csinál a kórus. Alig lehetett a napnak olyan 
órája, amelyben egyik vagy másik ablakon ne hallatszott volna ki ének vagy nóta az iskola-
kert és a Kis utca felé. Délután 4 órától kezdve pedig csak úgy csengett-bongott a kollégium 
külső tájéka, sőt az udvar és benne minden szoba. Volt a sok között egy hang, a fülünkbe 
cseng sokunknak most is, mikor ez kizendült, egymás után hallgatott el a többi, s lesték mind-
nyájan, tanulták volna ettől az igazit ők is. Szép, deli, barna férfi, szinte nem is diák már, ki-
nyitotta hébe-hóba a szobájának kertre néző ablakát, odaállt a nyíláshoz és folyt ajkáról a dal, 
a bús, a víg, az édes magyar dal. S a remeknél remekebb dalok végeérhetetlen gyöngyfüzére 
pergett, sírt, nevetett arról a szózatos, arról az istenihlette ajkáról, s mi apró nebulók oda cöve-
kelődtünk az iskolakert kőfala mellé, s ott álltunk, mint valami gilgáli kőoszlopok, bizonysá-
gul annak, hogy a leghódítóbb zene az emberi hang, a szép dalos, a dalratermett emberi hang. 
De nemcsak minket fogott el az igézet, a pletykadombnak is telt háza támadt nagy hirtelen, tö-
megesen gyűlt a diákközönség az ingyenes hangversenyre. Sőt a kert fái között is megjelent 
ilyenkor egy-két komoly professzor, s megállva sétájában fület csinált a kezéből, hogy az utol-
só hangot is hazavigye a szobájába, négy fala közé és ott is élvezze látatlanul, s ott is próbál-
gassa tanultlanul. Különösen Erdélyi János professzor volt az, akit mindenek felett vonzott, 
lebilincselt a magyar dal bája. Hosszabb fejtegetését, visszaemlékezését aztán Radácsi ezekkel 
a szavakkal fejezte be: „Ifjúság dal nélkül kiszáradt csemeteerdő - gondolatnak is szomorú!" 

B. K.: A kórus tehát jelentős kulturális erő, egyfajta diplomáciai missziót is ellátott, mint-
egy összekötő kapocs volt a kollégium és a város, illetve a kollégium és a külvilág között. 
Hogy volt ez a későbbi időkben? Újszászy Kálmán részese volt ennek az igazi testvériségnek, 
igazi diákbarátságnak. 

Újszászy Kálmán: Szabó Ernő barátom az, aki továbbvitte ezt a zenekultúrát, amely Sáros-
patakon ilyen eleven volt Radácsi György idejében. Különben érdekes, hogy éppen a mai na-
pon került hozzám a kórusnak az 1850-es évekből való „kótára", az ének „sallangtára", tehát 
éppen abból az időből, melyről az előbb szó volt. Zsindely Istvánnak, a kórus valamikori el-
nökének az unokája, mint idős hölgy hozta el, mondván: - Itt a helye, a pataki gyűjtemények-
ben. Nagyon érdekesen tükrözi a Bach-korszak pataki zenekultúráját. Erről az időszakról, így 
Bathó János bátyánkról, a pataki dalköltőről, a diákdalok szerzőjéről, a Válásra int immár kez-
detű, s a többi szerzeményéről Szabó Ernő barátom többet mondhat. 

B. K.: Szabó Ernő 1929-ben került a pataki kollégiumba zenetanárnak és 1952-ig dolgozott 
itt. Milyen volt ebben az időben a sárospataki kórusélet, a kollégium zenei élete? 

Szabó Ernő: Nem lehet letagadni az évszámból, 45 évvel ezelőtt jöttem Patakra és ugyan-
ilyen esős, őszi napon kezdtem meg működésemet itt, mint fiatal, kezdő tanár. 

B. K.: Ehhez az évszámhoz még azt is hozzá kell tenni, hogy tanár úr nevéhez fűződik a pa-
taki kórusélet 30-as évekbeli reneszánsza. 

Szabó Ernő': Mint annyi mást, engem is rögtön megérintett Patak múltja, hiszen itt műkö-
dött az ország egyik legrégibb énekkara, a híres főiskolai kórus. S hadd említsem meg azt, 
hogy Szabolcsi Bence, aki a pataki kollégiumnak mindig szívesen látott és nagyon kedves 
vendége volt, foglalkozott is a kollégiumi zenével és ő mutatott rá arra, hogy Patakon a XVIII. 
századbeli diákoknak nemcsak gyűjtő és feljegyző munkájuk, hanem feldolgozó tevékenysé-
gük is volt. A maguk diák praxisával sokszor primitívnek tűnő, de mégiscsak egyéni gyakor-
latukkal kórusirodalmat teremtettek saját maguk számára. Ahogy Szabolcsi mondja: Itt már a 
XVIII. században kórusirodalommal kísérleteztek, elsőnek a magyar zenetörténetben. Ami-
kor az 1920-as évek végén ide érkeztem, nemcsak Patakon, de országszerte sem volt olyan 
megnyugtató az iskolai énektanítás, sőt az egész zenei életünk dolga, mint amilyen a régebbi 
időkben volt. Az iskolai énektanítást is áthatották a mesterkélt „tandalok" (Kodály Zoltán ne-
vezte ezeket így), az énekkarok műsorát sokszor a „lidertáses" stílust tükröző dalárdás, har-
sány kompozíciók, a társadalmat pedig a népies műdal, a magyarnóta jellemezték. Az eredeti 
„serzát" dallamkincsből nagyon kevés volt életben. Úgy éreztem, hogy itt Patakon Bartók és 
Kodály útmutatását kell követnem, s már 1930 tavaszán el is hangzott Patakon az első Kodály 
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kórusbemutató. Nagyon nevezetes esemény volt ez, mert ekkor látogatta meg a pataki kollé-
giumot Móricz Zsigmond, és az ő irodalmi estjén énekeltünk - vidéken talán először - Kodály 
gyermekkarokat. Emlékszem arra, hogy Móricz Zsigmond nagyon örült, s még akkor este le-
velezőlapot írt Kodálynak, kifejezve örömét. Arra nagyon büszke voltam, hogy velem is alá-
íratta sorait. 

B. K.: Persze, nem voltak ezek könnyű idők. Akkor volt például az emlékezetes „olajkon-
cert". 

Szabó Ernő: Az később volt, de ha már említette, szívesen elmondom, mert nagyon jellemző 
ezekre az időkre. 1946-ot írtunk, és hát itt is, de különösen Budapesten nagyon szűkösen volt 
az ennivaló. Két barátunkat, Veres Sándor zeneszerzőt és Végh Sándor hegedűművészt meg-
kértük, hogy jöjjenek el Patakra és visznek innen majd ennivalót. Ez volt a csábítás, adjanak 
egy hangversenyt. Maller Sándor, akkori fiatal tanár kollégámmal, barátommal szerveztük az 
eseményt és hirdettük, hogy a belépti díj felnőttenként egy deci olaj. A pénztár helyére felállí-
tottunk egy nagy hordót. A közönség jött, s mindenki beleöntötte a hordóba a deci olajat. így a 
terem is megtelt, meg a hordó is! És még akkor este a diákok házról-házra járva kicserélték az 
olajat zsírra, szalonnára, s másnap alig tudtuk a vendégeket a nagy hátizsákokkal feltaszigál-
ni a vonatra. Boldogan mentek vissza! 

B. K.: Farkas Ferenc zeneszerző gyakran került kapcsolatba a pataki zenei hagyományok-
kal. Szintén személyes emlékeiről, Patakkal való találkozásairól kérdezem. 

Farkas Ferenc: Most vagyok Sárospatakon hatodszor. Visszagondolván az elmúlt évekre, 
naptáram feljegyzései szerint úgy tűnik, hogy 1947. március 8-án voltam itt először, mint Tö-
rök Erzsébet énekművész kísérője. Együtt jöttünk, ő már sokat mesélt nekem Patakról és az ő 
elbeszélései nem voltak túlzóak. Rövid itt tartózkodásom idején, a koncert alatt is valahogy 
megfogott engem Patak szelleme. Nagyon jól éreztem magam. Aztán egy szabadművelődési 
akadémia kapcsán, amit 1947 nyarán itt rendeztek, több hetet töltöttem Sárospatakon. Ekkor 
Szabó Ernővel együtt, Török Erzsébet közreműködésével hangversenyeztünk a főiskola dísz-
termében. Ha jól emlékszem, az angol internátusban is tartottunk előadást a magyar népdal-
ról és erre az alkalomra Török Erzsébet részére zongorakísérettel feldolgoztam egy angol nép-
dalt. A másik, ugyancsak itt készült kompozícióm Weöres Sándornak a Tündér című versére 
készült dal volt. Egy kirándulás alkalmával gyönyörű szép kőbányát látogattunk meg (ez volt 
az úgynevezett Tengerszem), aminek az alján zöldes víz csillogott. Török Erzsébet megjegyez-
te: - Éz Weöres Sándor versének színhelye. Még aznap este a szobámban elkészítettem a dal 
zenéjét, s miután ott nem volt zongora, másnap a főiskola nagytermében próbáltuk a művet a 
művésznővel. A dal itt hangzott el először! Később a Gyümölcskosár című dalciklusba került 
bele: 

Bóbita, Bóbita táncol, 
körben az angyalok ülnek, 
Béka-hadak fuvoláznak, 
sáska-hadak hegedülnek. (...) 

Harsányi István: Másnap Farkas Feri barátom nagyon megörvendeztetett engem, mert a dal 
egy lekottázott példányát nekem dedikálta. Ezt ma is nagyon fontos és szeretett emlékeim kö-
zött őrzöm. 

B. K.: Szó volt már arról, hogy a pataki diákdalokat rögzítették is a kollégium 
melodiáriumában. Farkas Ferenc feldolgozásában jelent meg a pataki diákdalok első füzete, 
amely lényegében ezeknek a XVIII. századi daloknak az újraélesztése. 

Farkas Ferenc: Megint csak Szabó Ferencet idézem. Ő nem emlékszik rá, pedig az első Erdő-
kön-mezőkön járó című dalnak férfikari feldolgozását ő kérte tőlem. Nekem nincs meg, az 
idők folyamán elveszett, talán neki megvan! Most aztán Szekeres Ferenc, a budapesti Madri-
gál kórus kitűnő vezetője fordult hozzám azzal, hogy a pataki diákdalokat az ő kórusa részére 
dolgozzam fel. Itt XVIII. századi dallamok szerepelnek, részben a Kulcsár melodiáriumból, a 
Pataki melodiáriumból és a Szkárosi-Járdánházi féle gyűjteményből valók. Teljesen szabad 
feldolgozás, részben latin, részben magyar szövegű, sőt olyan is van köztük, amelyik magyar 
szöveggel kezdődik, s ugyanannak a strófának a diákok által itt-ott még egy kicsit hibás latin-
ságú fordításában - madrigálszerűen hangzik. 
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B. K.: Sárospatakon Harsányi István és Újszászy Kálmán, majd Szabó Ernó' tanítványa volt 
Barsi Ernő, aki jelenleg a győri tanítóképző főiskola zenetanár. Ezeket a dalokat kórusának 
eredeti formájukban tanította be. Sőt ezeket feleségével, Varsányi Idával, aki énekel, maguk is 
előadják. 

Barsi Ernő: Bodrog partján nevelkedett a tulipán a címe az egyik nagyon kedves pataki dal-
nak, amely úgy elterjedt, hogy én egy győri, múlt századi kéziratos daloskönyvben találtam 
rá. 

B. K.: Mi vonzotta ezekhez a régi dalokhoz? 
Barsi Ernő: Talán közrejátszott, hogy magam is Patak neveltje vagyok, itt töltöttem életem 

legszebb idejét. Amikor hallottam, hogy milyen kincset talált itt Szabolcsi Bence, nagyon ér-
dekelt, hogyan hangozhatott ez annak idején, eredetiben. Aztán beültem egy könyvtárba, s 
megpróbáltam abból a különleges kottaírásból, amely 12 soros vonalrendszerbe sűríti bele az 
összes szólamot, átírni mai kottaírásra az eredeti partitúrát. Érdekes maga a letét is, egy XVI. 
századi Gudimel feldolgozás volt az alapja, amit Maróthy professzor hozott haza Svájcból 
Debrecenbe, majd az átkerült Patakra. A tenor énekli a dallamot, fölötte mozognak a szóla-
mok, alatta basszus. Különös hangzása van, s hogy a diákok ilyen csodálatosan meg tudták 
oldani a kottáról éneklést, a mögött nagyon komoly zeneoktatás, sőt évszázadok zenei képzé-
se húzódik meg. Talán kevesen tudják, hogy Comenius jó 300 évvel ezelőtt már szolmizációt 
tanított Patakon és a diákok úgy tudtak kottát olvasni, hogy amikor kezükbe került különbö-
ző „C" kulcsokkal a Gudimel kórusa, el tudták olvasni, sőt arra is vállalkoztak, hogy megfi-
gyeljék, hogyan mozognak a szólamok. Készítettek kis szabályzatot „A harmónia kicsinálásá-
nak rövid mestersége" címmel és ebben összefoglalták azokat a kívánalmakat, amelyeket ők 
láttak a Gudimel földolgozásban, s gondoltak egy nagyot, merészet: megpróbálták, hogyan 
szólhat a magyar népdal hasonló módon feldolgozva. 

Farkas Ferenc: Szabolcsi Bencének A magyar zenetörténet kézikönyve című, az 1940-es évek 
végén megjelent könyvében közöl néhány taktus ízelítőt ezekből a pataki többszólamú kórus 
lejegyzésekből. Mindig érdekelt és csodálkoztam azon, hogy senki sem nyúl ehhez hozzá, ho-
lott ez régi hagyomány továbbélése nálunk. Kíváncsian várom, hogy Barsi Ernő betanításá-
ban s megfejtésében hogyan fognak ezek megszólalni. 

B. K.: Barsi Ernő későbbi munkásságára milyen hatással voltak a pataki élmények? Tudom, 
hogy a zenei folklór-kutatásnak nagy munkása. A zenei néprajz doktora, azon kívül feleségé-
vel állandóan járja az országot, egyfajta zenei felvilágosító, műveltség-terjesztő misszióban. 

Barsi Ernő: Ezt az indítást Patakról kaptam. Hatodik gimnazista voltam, amikor Harsányi 
Pista bátyánk behozta az osztályba Újszászy Kálmánt, s ő beszélt arról, hogy milyen csodála-
tos kincseket őriz a magyar nép, s aki a magyar falura megy, mennyivel szívesebben hallgatja 
majd Ady Endrének a gyönyörű versét: Hazamegyek a falumba. Annyira meghatott bennün-
ket, amit a faluról mondott, hogy fölbuzdultunk, ki-ki hazament a falujába és összehordtunk 
egy csomó tárgyat. Akkor készítettem az első primitív népdal följegyzésemet. Az osztályban 
egy sarokban mindent leraktunk és gyönyörködtünk munkánk eredményében. Ez az osz-
tály-sarok aztán tovább csírázott bennem. Nagy hatással voltak rám azok az énekórák, ame-
lyeket Szabó Ernő tanár úr tartott, gondoljuk csak el, milyen nagy dolog volt, hogy felső gim-
náziumban két esztendeig tanultunk egyetemes-, egy évig magyar zenetörténetet, fél évig for-
matant, újabb fél évig pedig zeneesztétikát olyan szinten, hogy ebből meg lehet élni a zene-
akadémián is. Ennek az volt a hatása, hogy én akadémista koromban Budapesten nem tud tam 
úgy elmenni valamilyen hangversenyre, hogy ott volt iskolatársaimmal ne találkoztam volna. 
Lám, milyen követendő példa lenne ez ma is az intenzív középiskolás zeneoktatás megszer-
vezésére. Ez az általános műveltséghez is nagyon hozzájárulna. Természetesen élt bennem 
Pataknak a magvetése, és itt azt is megértettem, hogy azért kell megtanulnom hegedülni, 
hogy tudásomat a magyar nép javára fordítsam. A legelső sárospataki hangversenyeken ott 
szorongtam és hallgattam, hogy Szabó Ernő tanár úr muzsikál, még Debussyt is játszott a fa-
lusi parasztoknak, akik 10-20 filléres belépődíjjal dobszóra jöttek hangversenyre. És felcsen-
dültek Bartók népdal feldolgozásai. Török Erzsébet éneklését itt hallottam először. Én is elha-
tároztam, hogy amit megtanulok a zeneakadémián, kiviszem a falukra, olyan helyekre, ahová 
másként nem jut el a muzsika. Azt nem is gondolják ma az országban, hogy pl. a nyugati ha-
társzélen olyan eldugott falvak, puszták vannak, Csemetpuszta például, ahol tavaly, amikor 
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ott megfordultam, az emberek akkor hallottak először hegedűszót élőben. Megdöbbenve 
hallgatták. Ezeknek muzsikálni valami rendkívüli dolog. 

B. K.: Azt hiszem, előadónak ennél nagyobb élménye nem is lehet! De hogyan élt tovább 
Patakon ez a nagy tenniakarás a jóért, a szépért, a zenéért, annak előadásáért, az oktatásért, a 
tanításért és hogyan élnek tovább ezek a régi nagy hagyományok? 

Földházi István: Ma természetesen ez kicsit másképpen van, hiszen ma nem korlátozódik a 
zenei élet egy iskolára, arra az iskolára sem, amelyikből annyi szépet hallottunk. Ma megpró-
báljuk az egész várost bekapcsolni a zenei életbe. Nagyon röviden úgy sorolhatnám fel ennek 
a lehetőségeit, hogy van Patakon zenei tagozatos általános iskola, ahol az alapképzést az oda-
járó gyerekek megkapják. Van egy zeneiskola, ahová a többi iskolából is járnak gyerekek, ezek 
ott kapnak zenei nevelést. Az ifjúság és a felnőtt közönség számára a város közművelődési 
konstrukciójában sok alkalmat tudunk teremteni a zenei művelődésre. Tudomásunk szerint 
Sárospatak az ország egyetlen olyan városa, ahol nyolc Jenesse Musical csoport működik. 
Ezek a csoportok saját programjukon belül a zenével való foglalkozás különböző formáit va-
lósítják meg, de az minden csoport programjában szerepel, hogy a hangversenyeken - ame-
lyekből nem kevés van Patakon - részt vesznek. 

Melyek ezek a csoportok? A régi főiskola, amelynek utóda a Rákóczi Gimnázium, három 
vagy négy csoportot foglalkoztat. A városi Művelődési Ház kamaraegyüttese egy másik cso-
port. Ugyanilyen a tanítóképző énekkara, amely a városi kamarakórussal együtt igen szép 
eredményeket ért el hangversenyeken és minősítéseken. Ami a felnőtteket illeti, már évek óta 
tart egy sorozat, ami már hagyománynak számít: Nyári zenei esték a Rákóczi vár lovagtermé-
ben. A vártemplomban oratóriumok, nagyzenekari és kórus koncertek, meg orgona hangver-
senyek hívják a közönséget. Ami számunkra különös öröm, hogy az Ifjú Zenebarátok Klubjai 
valóban az ifjúságot jelentik. Úgy szoktuk mondani, amikor a Filharmóniával vagy más ren-
dező szervvel hangverseny ügyben tárgyalunk, hogy nincs annyi koncert, amennyit Patakon 
el ne lehetne „adni". Ez a mi örömünk és szerencsére a következő időszakban erre még na-
gyobb lehetőségek nyílnak az által, hogy most már van a városban erre alkalmas nagy, repre-
zentatív terem is, amely télen is használható. Patakon eddig hiányzott a város zenei kultúrájá-
hoz illő, a hagyományokhoz méltó hangversenyterem, s zenei rendezvényeinket emiatt csak 
nyáron tudtuk tartani. Művelődési Ház hiányában most ezt a lehetőséget a gimnázium dísz-
terme nyújtja. (Elhangzott a Magyar Rádióban, 1974-ben) 

Csongrád megye irodalmi öröksége 
Juhász Gyulát 1925-ben Kossuth vásárhelyi 

Első szerelmet, első verset 
Te hoztál, Vásárhely, nekem, 
s mi kedvesebb öreg szívemnek, 
Mint első vers és szerelem? 
A vásárhelyi sétatéren 
Muzsikál múltam boldogan, 
s felejtem éjben, sárban, dérben, 
hogy ifjúságom odavan. 

szobra ihlette erre a versre: 
Városa csöndnek, nyugalomnak, 
eljöttem hozzád újra ma, 
s fólzsong benne, mint vén zsolozsma 
a régi évek dallama. 
Kossuth Lajost hittel köszöntöm, 
ó'érc, örök, mint a magyar, -
s túl gyászon, átkon, ködön, őszön 
égbe tör, mint diadal! 

Petőfi igézetében 
Mindannyiszor, mikor irodalmunk helyi hagyományairól kerül föl a szó, most is idézem 

Illyés Gyulát, amint gyermekkorának nagy, talán a költői pályára elindító élményéről beszá-
mol a Puszták népe első lapjain: 

„Egy tavaszi reggel a küszöbön kuporodva mohón és gyanútlanul olvastam egy testes 
könyvet; nagyanyám még a téli tollfosztások derítésére kölcsönözte valami vándor kereske-
dőtől. Hirtelen forró bizsergés öntött el, kifejezhetetlen boldog kéj, nem csak lelki, de testi is. A 
vér az arcomba ömlött; föl kellett állnom. Azt olvastam, hogy Petőfi, Petőfi Sándor, évekig itt 
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