
intézett azon kérdésére, »mit akar?«, feleletül azt kapván: »haza ballagok«, egész kedélyesen úgy nyi-
latkozott: »ily fiatal kis művészhez nem illő s nem szabad, hogy gyalog botorkáljon haza« - s ezen állí-
tását azzal bizonyította be, hogy művészünket kocsijába véve haza szállította. Janosits Józsi halhatatlan 
Lisztünk e beli kegyét nagyobbra becsüli minden - bármi nagy - kincsnél, pedig az ö teljes kiképezteté-
sére nézve igen reáférne, ha valakiben Maecenásra akadna, mert apjának, a teveli iskola tanítónak 
nagy megerőltetésébe kerül fia taníttatása" - írja 1881. március 27-én a Tolnamegyei Közlöny. 

Mi lett Janositsból? Az utolsó Berzsenyi nemesi címét s nevét is neki adta tiszteletből. Elvégezte a 
Zeneakadémiát, később vasúti mérnök lett, s Kikötőépítés című könyve jelent meg. Berzsenyi-Janosits 
képe ma is látható a komáromi múzeumban. S a zene? Megmaradt emléknek. 

Mások nehéz időkben vannak tisztában a Mester tárgyainak értékével. ,fiszt Ferenc szekszárdi zon-
gorája - írja a Tolnamegyei Újság - , amelyen évtizedekig ismétlődő szekszárdi nyaralásai alkalmával 
állandóan játszott és amelyet a zongorában látható sajátkezű bejegyzéssel, az Esztergomi misére való 
hivatkozással néhai Augusz Antalnénak dedikált (A la bien approuvés Mdame baronne d' Augusz - F. 
Liszt m. p. Aut. '56.), lapunk kiadóhivatalában eladó. A pompás hangú zongora eredetét közjegyzői ok-
iratok és könyvek igazolják. Ara: egy jó pianinó vagy rövidzongora és egy waggon búza, illetve annak 
az ára." Kinek van ennyije 1923-ban? Csupán a kalocsai érsekség engedhette meg magának. 

A helyi Liszt Társasággal is élő kultuszt (a nemrég elhunyt) Hűsek Rezső jóvoltából 1955-től Liszt-
ről elnevezett zeneiskola ápolja, s nagyterme számára Augusz képét is megfesttette Baky Péterrel az in-
tézmény, mely előtt Borsos Miklós mellszobra is áll. Mohay-Vendel Lajosné, s nyomában a múzeum 
újabb munkatársai rendezték kiállítássá Liszt emlékeit az Augusz-házban, utóbb a vármegyeházán. 

A többit - a zenével együtt - legcélszerűbb a szívünkbe rejtenünk. 

Töttős Gábor 

Bátaszék neves szülöttjéről 
Az elmúlt év őszén születése városában, Bátaszéken és fiatalkori zenei tanulmányainak színhelyén, 

Pécsett emléktáblát avattak, megemlékezést és hangversenyeket tartottak ZádorJenő zeneszerző emlé-
kére az Amerikában élő lánya, fia és unokája jelenlétében. 

Bátaszéken a város római katolikus nagytemplomában e sorok írója mondott emlékbeszédet és a 
PTE Zeneművészeti Intézetének fúvósötöse Szvit fúvósötösre című öt tételes művét szólaltatta meg. Pé-
csett az egyetem aulájában a budapesti MÁV Szimfonikus Zenekar Howard Williams vezényletével 
Aria és allegro, Magyar capriccio, Zenekari vázlat és Csárdás rapszódia című müveit, valamint zene-
szerzőtársa, Rózsa Miklós az általa hangszerelt Sinfonia concertante című müvét adta elő Kelemen Bar-
nabás hegedű és Kokas Dóra cselló közreműködésével. A pécsi hangverseny Budapesten is bemutatás-
ra került. 

A 82 éves korában, 1977. április 4-én Los 
Angelesben elhunyt Zádor Jenő a Tolna me-
gyei Bátaszéken, a 703. számú házban jött vi-
lágra 1894. november 5-én bőrkereskedéssel 
foglalkozó családban. Megszületésével a szü-
lei öt gyermek felneveléséről gondoskodtak. 
Mivel Jenő nevű gyermekük zene iránti érdek-
lődése korán megnyilvánult és tartóssá vált, ki-
teljesítésére a XVIII. század végi Magyaror-
szágon: Pozsonyt, Budát és Kassát követően a 
negyedikként, azaz az 1788-tól hivatalos enge-
déllyel és azóta eredményesen működő pécsi 
zeneiskolai szervezetbe íratták be. Ezerkilenc-
százhatot írtak ekkor. Két év múlva, 1908-ban 
a pécsi zeneoktatás állami fennhatóság alá ke-
rült, élére pedig Hubay Jenő tanítványát, a ki-
váló hegedűművészt, Kürschner Emánuelt he-
lyezték. 

Zádor Jenő (balról) és Ormándy Jenő 1963-ban 
Los Angelesben 
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Zádor Jenő tizenkét éves korától tizenhét éves koráig volt a pécsi zeneiskola növendéke. Ez idő alatt 
mutatkozott meg kivételes zenei tehetsége, amelynek gondozását, képzését 191 l-ben Bécsben Richard 
F. J. Heubergerné 1, a neves osztrák népdalgyűjtő, karnagy és zeneszerzőnél kezdte, majd Lipcsében a 
híres Max Regemé 1, „az önmagát kifejező abszolút zene apostolánál" folytatta és abszolválta. Zene-
szerzői tanulmányait zeneanalitikai ismeretekkel egészítette ki a Hallei Egyetemen. Doktori címet a 
Münsteri Egyetemen szerzett. Disszertációja Liszt Ferenc és Richard Strauss szimfonikus költeményei-
nek tartalmi és formai világának feltárásával foglalkozott. 

Zádor Jenő feltételezhetően kiemelkedő eredménnyel fejezhette be zenei tanulmányait, mert hu-
szonnyolc évesen már oktatója lett a Bécsi Zeneakadémiának és a Budapesti Zeneművészeti Főiskolá-
nak is. Az 1934-35-ös tanév pesti főiskolai évkönyvben ez olvasható: „...a zeneművészet terén sikere-
ket felmutató művészek közül [...] a kormányzó úr őfőméltósága a főiskola rendkívüli tanára címével 
ruházta fel [...] Zádor Jenő zeneszerzőt." 

Zádor Péccsel való kapcsolata külföldi tanulóévei alatt és azt követően, illetve később sem szakadt 
meg. Három iJjúkori müvét elsőként Pécsett mutatták be. 1916-ban a pécsi honvédségi zenekar szólal-
tatta meg Pécsi József vezényletével Ifjúsági szimfóniáját, Szerenádját és Hannele című nyitányát. A 
Pécsi Zenekedvelők Egyesületének Szimfonikus Zenekara, Zoltán Vilmos vezényletével, 1931-ben 
Karnevál című szvitjét, 1935 decemberében a Pécsi Nemzeti Színházban, Várhalmi Oszkár dirigálásá-
val, a Magyar változatok című művét adta elő. Az utóbbi hangversenyen Zádor Jenő is jelen volt, akit, 
ahogy a Dunántúl c. napilap tudósítója írta: „... meleg ünneplésben részesítette a közönség." 

Zádor kompozíciói nemcsak Pécsett kerültek bemutatásra, hanem Budapesten is, elismerve azok ér-
tékeit. Ezek közé tartozott Diana című operája, amely 1923-ban került színpadra a pesti Operaházban, 
az akkor 29 éves zeneszerzőtől. Az opera szövegkönyvét egy másik neves dél-dunántúli alkotó, a Moh-
ácson született Mohácsi Jenő író, műfordító készítette. Az Operaház akkori kiváló karmestere 
Fleischer Antal volt, aki akkortájt sikerrel mutatta be Budapesten Verdi Falstaffját és Richard Strauss 
operáit. A budapesti közönség 1933-ban Zádor Jenő Rondo zenekarra című művét, 1935-ben pedig a 
Sinfonica technica című kompozícióját ismerhette meg. 

Zádor Jenő zongora-, kamarazenei-, verseny- és zenekari müvei Nyugat-Európa városaiban is meg-
szólaltak. 1939-ben elhagyta Európát és az USA-ban, Kaliforniában telepedett le. Los Angelesben lett 
zenetanár és hamarosan ismert zeneszerző. Híressé a József Ferenc királyi herceg szövegkönyvére írt 
Kolombusz Kristóf című operája tette, amely 1939-ben New Yorkban került bemutatásra. A bemutató 
előadást az NBC Rádió is közvetítette. Hírnevet szerzett Zádornak az 1942-ben Chicagóban műsorra 
került Pastorale és tarantella című müve is. 

Az amerikai évek további elismeréseket hoztak Zádor Jenőnek, mint a hollywoody filmek zeneszer-
zőjének és a filmzenék kitűnő hangszerelőjének egyaránt. Több, mint 120 film zenei munkálataiban 
működött közre. Hangszerelőként dolgozott együtt Rózsa Miklós zeneszerzővel. Közös munkájuk volt 
többek között az Oscar-díjas Ben Hur, valamit a Madame Bovary és a Lust for life filmek zenéje. 

Az 1950-es 60-as években újabb kompozíciókkal és bemutatókkal hívta fel Zádor Jenő ismét magá-
ra a figyelmet. Az átdolgozott Revizor című operája 1952-ben került ismét előadásra. 1964-ben Los An-
gelesben mutatták be A szűz és a faun című egyfelvonásos operáját. Két év múlva egy másik egyfelvo-
násos operája jutott színpadra Baton-Rouge-ben A mágikus szék címmel. 1968-ban New Yorkban a Vö-
rös malom című müvét adták elő. Egy évre rá a Rapszódia cimbalomra és zenekarra című szerzeménye 
került bemutatásra. 

Zádor Jenő zenéire az alapos szakmai tudás, a gazdag leleményesség és az inspirációk széles skálá-
jára való érzékeny reagálás jellemző. Művei közt fontos helyet kaptak a szülőföldre történő emlékezé-
sek is. Az Országos Széchenyi Könyvtárban az alábbi művei kiadásait őrzik: A holtak szigete opera 
(1919, Wien, New York), Diana opera (1923, Budapest), Magyar capriccio (1936, Leipzig), Táncszim-
fónia nagyzenekarra (1937, Leipzig). 

Várnai Ferenc 
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