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(A Kálvin téri Pata Negrában többször ebédeltünk együtt és beszélget-
tünk zenéről, karmesterekről, művekről, többek között az angol előadó-
művészi gyakorlatról. Lelkesen mutatta meg, hogy Händel Messiásában 
milyen díszítéseknek van hagyományuk és hol a helyük. És persze nosz-
talgiázott azzal, hogy spanyol ételeket rendelt az önmagának engedélyezett 
egy pohár fehérborhoz.)

Hatalmas partitúra gyűjteménye volt, aminek értékesítésével Bősze 
Ádám zenei antikváriumát bízta meg. Tudtommal a partitúrák a mai 
napig elérhetőek itt. Én két partitúrát kaptam tőle emlékbe, Bach János 
passióját a teljes zenekari anyaggal együtt és – mi is lehetne más – Kodály 
Háry Jánosának nagypartitúráját.

Egyszer egy köteg levelet, képeslapot tett le elém, azzal, hogy nézzek 
bele. Legnagyobb meglepetésemre Kodállyal folytatott levelezése volt. 
Azt kérdezte, hogy szerintem kinek kellene ezt átadnia? Én Bónis Feren-
cet javasoltam. Később rákérdeztem, hogy mi lett a levelek sorsa? Azt 
mondta, hogy Eősze Lászlóra bízta a levelezést. 

Életének történetét és nagyszerű történeteit Elmer István segítségével 
foglalta könyvbe, amely kapható a kereskedelmi forgalomban. Aki a tör-
téneteire kíváncsi, megtalálja azokat a könyvben, címe: Kutyák és kar-
mesterek.

Karnagy Úr nagyon művelt, széles látókörű, kedves, segítőkész, szerény, 
barátságos ember volt. Mindenkivel nagyszerűen el tudott beszélgetni, 
legyen az a canterbury-i érsek vagy felszolgáló a Pata Negrában a Kálvin 
téren. Úriember volt, a szó legmélyebb értelmében.

Rám hagyta a karmesteri pálcáit. Ebből a legkedvesebb számára a leg-
egyszerűbb kinézetű, még csak nem is lakkozott pálca volt. Mindig ezt 
veszem a kezembe, ha dirigálok. Egyszerűsége Rá emlékeztet, fegyelem-
re és precizitásra késztet. Hiszen mit is szólna ha látná, hogy ezeknek  
a tulajdonságoknak a híján egyáltalán együttes elé merek állni?

Barátságtalanabb és szegényebb lett a világ nélküle.

Strausz Kálmán
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120 éve született Vásárhelyi Zoltán  
a magyar zene megújulásának  

egyik oszlopembere
1900 március 12. – 1977 január 27.

A Kodály Intézet 1977-ben kiadott egy kötetet  
In memoriam Vásárhelyi Zoltán címmel melyet Ittzés 
Mihály szerkesztett az utószót is ő írta, az előszót  
Erdei Péter az akkori igazgató. A munka dandárját 
Heltai Nándor végezte összegyűjtve és fókuszálva  
a kezdeti kecskeméti eseményekre, de megtalálhatók 
a róla írt cikkek és az általa írt műismertetések is va-
lamint hanglemezjegyzék és a Hegedűiskola vélemé-
nyezése is néhány fényképpel a könyv lezárásaként. 
Különösen érdekes az a Négy vallomás című rész 
melyben azok a kollégák emlékeznek akik szoros 

munkakapcsolatban voltak vele – így álljon itt kettő Maklári Józsefé és 
Párkai Istváné a budapesti időszakból.

Maklári József:
„Olyan valakinek ismertem aki mindig alkotni tudott a színpadon. 

Benne nem a tudatosság volt az első, hanem az improvizatív készség, a 
rögtönzés. Azok az alkotási pillanatok, ahogy ő hozzá tudott nyúlni egy 
műhöz, azokban volt ő zseniális. Ugyanaz a mű mindig más volt. „

„Súlyos egyéniség volt és rányomta bélyegét a mi tevékenységünkre is, 
a tanítása és a zenei szemlélete, zenélésmódja egyaránt.”

„Igazán sokféle vezénylést lát ma is az ember, de a handabandázás 
meg az egzakt dirigálás között nagy különbség van s az utóbbi mögött 
mindig ott van valahol a Vásárhelyi-iskola.”

Párkai István:
„Nagyon változó volt az az intenzitás, ahogy tanított. Sok mindent 

nagyon aprólékosan elmagyarázott, máskor pedig nagyon nagyvonalú 
volt. A technikai dolgoknak egy részénél, amit ő nagyon nagy meggyő-
ződéssel közvetített a hallgatóknak, azzal a realitással nem számolt 
leginkább, hogy nem lehet a saját módszerét, ami az ő testalkatával és 
robosztus alapállásával eleve kapcsolatban volt, ráoktrojálni másokra.”

„ Neki mindig a mű egészéről volt koncepciója a karakterek szempont-
jából, de azzal nem sokat törődött, hogy azoknak a dolgoknak a feltételei 
mennyire vannak meg. Alapkövetelménynek tekintette, hogy az anyagot 
tudni kell, és azt a karaktert, amit ő kíván, meg kell csinálni tűzön – 
vízen át… az ő erős egyénisége folytán egyszerűen nem tudta eltűrni azt, 
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hogy valaki ő nála kevésbé legyen szenvedélyes. Ami óriási és manapság 
borzasztó ritka, az volt, hogy pszihikai szempontból balladaszerű, drá-
mai műveknél milyen logikával tudta megmagyarázni azt, hogy mit 
miért kér így vagy úgy. Kodály vonalon is az említett pszihikai szituáció 
kapcsán elmondott magyarázat-háttér volt a döntő eleme annak, amin 
keresztül ő különleges színeket tudott létrehozni. ”

„Ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy az a bizonyos négyötöd és egyötöd, ami 
a jéghegynek a vízben elhelyezkedő és a vízből kiálló része: az egyötöd, ami 
kiemelkedik az éneklés. Legalul van a gondolati háttér, aztán sok minden, 
ami erre ráépül a beszéd, végül az egyötöde a hang és az éneklés.”

szerk.

Emlékezés Vásárhelyi Zoltán tanár úrra
1959–64 évek közötti időben voltam akadémista, a középiskolai énekta-
nár-karvezető szakon tanultam. A vezénylési gyakorlatot Párkai István, 
Vajda Cecília tanárok, valamint az akkor hatvanas éveiben járó Vásár helyi 
tanár úr vezette. A vezénylés főtárgy volt, csak úgy, mint a szolfézs illet-
ve a tanítás módszertana és gyakorlata. A tanszak minden hallgatója 
heti három alkalommal járt órára, egyénileg és csoportosan.

Keddenként a II. emeleti XVIII-as teremben találkoztunk Vásárhelyi 
tanár úrral, aki már megjelenésével is tudatta mennyire fontos számára, 
ami ott történik. A 70-75 fős vegyeskar a lépcsőzetesen magasodó 
padsorokban, Párkai tanár úr a zongora mellett, közvetlen társaságában  
Vásárhelyi tanár úr foglalt helyet –   innen irányította a diplomára 

Vásárhelyi a diplomázó 1964-es csoporttal

készülők munkáját, mely nekünk alsóbb évfolyamosoknak is értékes 
órákat jelentett.   A tréfa sem hiányzott, hiszen a Kodály Pünkösdölő 
„Felállott szent János” elhangzásakor a férfikar mindig felállt. A művet 
éppen próbáló Szendrei Jankának ezt illett kibírni, a nőikar jót nevetett 
és folytattuk  a próbát.

Vásárhelyi Tanár úrról bennem már az első év elején kialakult egy 
mély szeretettel, csodálattal párosuló érzés, amely eredményeként – éle-
te végéig és 61 év távlatából is elevenen –  szakmai életem legnagyobb 
ajándékának őt tartom. Ahányszor szakmai társaságban beszélgetünk a 
mi Földi Paradicsom Akadémiánkról Vásárhelyi neve  soha nem marad  
ki a névsorból. Annyira jellegzetes differenciált mozdulatai (különösen 
az avizói) voltak, hogy például Jónás Zoli kiválóan tudta utánozni , ter-
mészetesen nem gúnyolódva, hanem inkább csak igazi ártatlan tréfából.

A kupola teremben hetenként tartotta a főiskolai kórus próbáit, melyen 
az összes szakon tanuló hallgató részt vett s a munkánkat minden tan-
évben egy nagyszabású hangverseny koronázta. A műsorválasztás min-
denkor csoda volt, bemutatva a Tanár úr utolérhetetlen tudását, művelt-
ségét, fantáziáját előadóművészi szuggesztivitását. Ezen hangversenyek-
re jegyet szerezni művészet volt, mindig nagy sikert jelentettek  s, az ő 
ünneplőbe öltözött hangulata ránk is nagy hatással volt. Tudta, hogy 
nagyon szeretjük őt és ő is szeretett minket. Egyszer megjegyezte a kö-
vetkezőket: „Aranyoskáim a Rádió kórusa profi társaság, istenien énekel-
nek, maguk ugatnak s én mégis magukat imádom”.

 Egy percig sem fájt, hogy szerinte „ugatunk”  hiszen ki ne emlékez-
ne egy Kecskeméten előadott Kodály Jézus és a kufárokra, a Zeneaka démia 
nagytermében megszólaltatott Lotti Crucifixusra, Bach H-moll Misére, a 
Schumann Spanyol Szerelmi daljátékokra, Brahms Liebes liederekre és 
Neue Liebesliederekre, Bartók Falun-ra, a Négy szlovák népdalra, s az 
összes u. n. nagy Kodály vegyeskarra, melyek mindegyikével drágakővé 
csiszolta a lelkünket. Micsoda képsort varázsolt a Mátrai képekből! Min-
denkor hangsúlyozta a jéghegy példáját, hogy annak kilenctizede a víz 
alatt van (ez volt a mindenkori gondolati felépítés ) és csak egy tizede a 
víz felett (az előadás)  amely a koronát teszi a műre. Nem tűrte a vezénylés 
közbeni rugózást, az előre-hátra való járkálást, a két kéz  külön funkciói 
mellőzését, a bizonytalan szövegtudást s az unalmasan előadókat.

Felejthetetlen egy Borogyin Igor hercegből választott Polovec táncok 
is, amelyet végül én is megtanultam és egyik diploma anyagomnak vá-
lasztottam. Micsoda kivételes ajándék volt hogy a diplomahangversenyem 
végén Kodály Tanár úr jelenlétében, a Tanácsteremben hangosan gratu-
lált, mondván: „Francikám én magával versenyre is kiállnék!”. A csütör-
töki próbák után többnyire a Zeneakadémia épületével szemben lévő Lyra 
étterembe látogatott, rövidebb időre szívesen követtük mert profi anek-
dotázó volt, és az éppen próba alatti darabokhoz mindig hozzátett még 
valamit amit senki más nem tudott csak egyedül ő. Volt egy Pobjeda 


