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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindenekelıtt szeretném kifejezni nagy hálámat Huszár Lajos zeneszerzı
barátomnak önzetlen és áldozatos segítıkészségéért, kiváló szakmai tanácsaiért,
amelyekkel végtelenül sokat segített munkámban.
Köszönöm Kerényi Gábor karmesternek, a Kadosa hagyaték örökösének,
hogy lehetıvé tette a hagyaték áttekintését, valamint a képek, plakátok fotózását.
Nagyon

köszönöm

Orbán

Júliának,

Kadosa

Pál

nevelt

leányának

fogadókészségét, értékes információit, a családi legendárium felidézését és minden
segítségét, amelyek közelebb hozták Kadosa Pál személyiségét.
Hálás szívvel szeretném megköszönni a régebbi, kiváló tanítványoknak,
Hambalkó Edit, Ábrahám Mariann, Esztó Zsuzsa zongoramővész-tanároknak, akik
szeretettel és örömmel idézték fel emlékeikben azt a különleges atmoszférát, amit
megtapasztaltak a Tanár úr óráin, koncertjein, a vele való beszélgetések során.
Külön

köszönöm

Kocsis

Zoltán

zongoramővésznek,

a

Nemzeti

Filharmonikusok Fızeneigazgatójának készségét, hogy számtalan sok feladata
mellett elsı szóra vállalta a telefonbeszélgetést, értékes gondolataival gazdagítva a
dolgozatot.
Nagyon köszönöm Ránki Dezsı és Klukon Edit zongoramővész-házaspárnak
szeretetteljes és segítı hozzáállását a telefonbeszélgetés létrejöttéhez, hogy próbáik
és koncertjeik között vállalták a Tanár úrról ezt a visszatekintést.
Köszönöm Jandó Jenı zongoramővésznek, volt kedves tanáromnak,
barátomnak, hogy mérhetetlen sok elfoglaltsága következtében a már korábban
közölt interjúival hozzájárult a visszaemlékezések sorának színesítéséhez.
Hálásan köszönöm

Ispánky Ferencnek,

a Tóth

Aladár

Zeneiskola

könyvtárosának fáradozását, aki nagy figyelemmel segített kutatómunkámban.
Köszönöm a szegedi Somogyi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár
dolgozóinak áldozatkész segítségét.
Köszönet Csillag Ferenc tanár úrnak, Kadosa Pál távoli rokonának, hogy
kérésemre megosztotta velem és a disszertáció olvasóival a Tanár úrral kapcsolatos
kedves emlékeit.
Köszönöm barátaim lelki támaszát, akiktıl sok erıt, energiát kaptam.
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Utoljára, de nem utolsó sorban rendkívül hálás szívvel köszönöm férjemnek,
Pétervári Lajosnak és édesanyámnak támogatását, mérhetetlen nagy segítségét,
valamint, hogy a disszertáció megszületése idején végig mellettem álltak,
szeretetükkel bíztattak.

Lucz Ilona
Szeged, 2009. augusztus 25.
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ELİSZÓ
A

XX.

század

magyar

zenekultúrájának

egy

meghatározó

egyénisége,

karakterisztikus, apostoli küldetéstudattal munkálkodó mővésze volt Kadosa Pál, aki
a zene minden területén, zeneszerzıként, zongoramővészként és zenepedagógusként
egyaránt maradandót alkotott az utókor számára. Kodály és Bartók szellemiségétıl
átitatva, valamint a kelet - és nyugat-európai új zenei törekvéseket megismerve
bátran

alakította

ki

egyéni

stílusát.

Sokoldalú

mőveltsége,

kultúráltsága,

tájékozottsága a társmővészetek területén is kitőnt. Több nyelven beszélt, olvasott.
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Magyar és nemzetközi zenei társaságok vezetıségi tagjaként, vagy elnökeként
képviselte a XX. századi modern zene ügyét.
Disszertációmban azt a Kadosa Pált szeretném bemutatni, munkásságát,
személyiségét közelebb hozni, akinek növendéke lehettem, akit nagy tisztelet övezett
egyetemes tudása, tehetsége, sugárzó szellemisége miatt.
A munkám folyamán felhasznált irodalomból kiemelendı Breuer János
Tizenhárom óra Kadosa Pállal címő könyve és Wilheim András Kadosa Pál
mőveinek jegyzéke. Azokat a zenetörténeti tanulmányokat, cikkeket, amelyek a
disszertáció készítése során segítségemre voltak, de nem hivatkozok rájuk, a
bibliográfiában külön győjtöttem.
Három nagy pillérre épül a dolgozat. Az elsı és legterjedelmesebb fejezetben
a zeneszerzıt ismertetem meg, - kezdve ifjú korától a Kodály Zoltán irányítása alatt
eltöltött tanuló éveken át az európai új zenei áramlatok megismerésén keresztül,
sajátos, egyéni stílusának kialakulásáig - az 1938-ig keletkezett zongorakompozíciói
tükrében. Jelentıs zeneszerzıi életmővében központi szerep jutott a zongorának,
hiszen

kitőnı

pianistaként

mővészi

megnyilatkozásának

legfontosabb

kifejezıeszközeként e hangszert tekintette. A zongorára írott darabjainak többsége
ebben az alkotókorszakában született. Zongorista lévén az e periódusban komponált
mővekbıl választottam néhányat bemutatásra, elemzésre. Az 1920-as évek elejérıl
származó zongoradarabok (I. zongoraszvit op.1. no.1, II. zongoraszvit op.1. no. 2,
Hét bagatell zongorára op.1. no.4, Epigrammák op.3) lényegi vonásait emelem ki,
majd az 1926-27-ben komponált zongoraszonátákat (I. szonáta op.7., II. szonáta
op.9) analizálom alaposabban formai, harmóniai jegyek tekintetében. Végül az 1938ban keletkezett II. zongoraversenyt, a Concertino-t elemzem teljes részletességgel.
Közéleti tevékenységét, társadalmi funkcióinak sokaságát, terjedelmi okok
miatt nem tárgyalom aprólékosan, inkább felsorolásszerően utalok rájuk.
A disszertáció második része a zongoramővészt helyezi elıtérbe. A
hangversenyeirıl szóló tudósítások, plakátok, kritikák, valamint a késıbbi
hangfelvételek alapján alkotok képet a zongoramővész Kadosa Pálról, játékstílusának
jellemzı vonásairól.
A harmadik fejezet a zenepedagógus Kadosa Pál tanítói munkásságát tárja fel.
Bemutatom az elsı munkahelyet, Fodor Ernı Magán-zeneiskoláját a felkutatott
évkönyvek alapján, beszámolok az iskola keletkezésérıl, mőködésérıl, amely iskola
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egyedülállóan képviselte az alap-, közép- és felsıfokú zenei képzést az ott tanító
kiváló mővész-tanárokkal. Betekintést nyerhetünk a Kadosa féle zenei mőhely
légkörébe.
A Zeneakadémiai tanárt, tanításának titkát, óráinak különleges atmoszféráját néhány
régebbi és újabb tanítvány emlékeinek tükrében láttatom, a velük történt beszélgetés
alapján.
Kadosa Pál személyisége még közelebb kerül egy egészen közeli és egy távoli
családtag

visszaemlékezésébıl.

Végezetül

saját,

tanítványként

megélt

tapasztalataimmal szeretném tiszteletemet leróni a Tanár úr emléke elıtt.

1

I. A ZENESZERZİ
I/1. Gyermek-és ifjúkora - Zeneszerzési tanulmányai Kodály Zoltánnál, sokoldalú
mővészeti érdeklıdése
Kadosa Pál földi életútja a felvidéki Léván (ma Levice) kezdıdött 1903. szeptember
6-án. A család néhány év múlva, az apa korai halála után Nagyszombatba (ma
Trnava) költözött az édesanya szüleihez. „Kisvárosban nıttem fel, kispolgári
környezetben” - nyilatkozta Bónis Ferenc könyvében.1 Édesanyjától és nagyszüleitıl
8. születésnapjára ajándékul azt kérte, hogy taníttassák zongorázni. Magánúton
kezdte zongora-tanulmányait a nagyszombati elemi iskola igazgatójának feleségénél,
aki nem rendelkezvén tanári diplomával, pusztán néhány év zongoratanulás után
lelkesedésbıl és kedvtelésbıl adott órákat. Ez a hölgy, Schramm néni, 1918-ig
tanította İt, s mivel tudása alig volt több a kottaolvasásnál és a billentyők
ismereténél, így tanítványai sem juthattak túl messzire a zenei képzettségben. 2
Arra viszont jó volt ez az idıszak a gyermeknek, hogy mindenféle kottát elolvasott,
ami éppen a kezébe került. Elsı zenei élményei valójában szlovák dalok,
táncdallamok voltak, az ezekben elıforduló jellegzetességek, fordulatok életének
késıbbi alkotásaiban is feltőntek, elsısorban a líd kvartra hivatkozott. Már elemi
iskolás korában ösztönösen komponált, nélkülözve minden fajta zeneelméleti tudást,
a zongorázott darabok kottaképei alapján próbált tájékozódni. 1918-ban édesanyja
ismét férjhez ment és két fiával együtt Budapestre költözött. Szárnypróbálgatásai a
zeneszerzés terén igazán csak az érettségi után váltak komollyá. Elsı zeneszerzés
tanára Kardos István volt.3
Talán egy évig járt hozzá az ifjú Kadosa, benne igazi segítı tanárra lelt, akinél ez idı
alatt elsajátíthatta az alapvetı zeneszerzési fortélyokat, majd hamarosan Kodály
Zoltán zeneszerzı növendékeként gyarapíthatta tudását.
Hogyan is került tanítványként Kodályhoz? Több tényezı is közrejátszott
ebben, egyfelıl személyes, másfelıl zenei okokra lehet visszavezetni a szálakat.
Mindkét zeneszerzı több-kevesebb ideig élt ifjúkorában Nagyszombatban. A Kodály
1

Bónis Ferenc: Üzenetek a XX. századból (Püski Budapest 2002) 59. o.
Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó Budapest 1978) 11. o.
3
Kardos István 1913-ban kapta meg zeneszerzıi diplomáját a Zeneakadémián. Színházi
karmesterként kezdte pályáját Bp-en, Debrecenben, Bernben, majd hangversenykísérıként járt Európa
számos országában. 1948-tól a Zenemővészeti Fıiskolán, majd 1952-tıl a Színmővészeti Fıiskolán
tanított. Szabolcsi Bence-Tóth Aladár Zenei lexikon II. (Zenemőkiadó Budapest 1965) 303. o.
2

2

család 1892-ben költözött e magyar szlovák, és német ajkú városkába, 8 évig éltek
itt. A gimnazista korú Kodály már komolyan komponált és aktívan muzsikált, több
hangszeren is játszott, szinte autodidakta módon megtanult zongorázni, hegedülni,
brácsázni, gordonkázni. Tagja volt annak a vonósnégyesnek, amellyel évekkel
késıbb a gimnazista Kadosa Pál játszott zongorás kamarazenét. Kadosa nagyszülei
és édesanyja is jól ismerték a Kodály családot. Bartók Béla is - akinél már, mint
budapesti diák egy alkalommal elıjátszott- İt ajánlotta zeneszerzés-tanárául. Iránta
való érdeklıdése - Kadosa Pál bevallása szerint - Duójának volt köszönhetı, amit
Waldbauer Imre és Kerpely Jenı elıadásában ismert meg. Nagy hatással volt rá ez a
mő, ennek is köszönhetı, hogy kereste a tanulás lehetıségét Kodálynál.4
Kodály Zoltán ebben az idıben otthonában kényszerült magánórákat adni,
minden tanítványát magántanítványként fogadta, mert méltánytalan módon
felfüggesztették zeneakadémiai állásából és fegyelmi eljárást indítottak ellene. Miért
következett be ez a szomorú esemény? A Tanácsköztársaság idején az akkori
kormány a kulturális és közoktatási tárca színházi és zenei szekciójának irányításával
Reinitz Bélát bízta meg, aki zeneszerzıként is mőködött. Zenei direktóriumot
alapított, amelybe három kiváló alkotómővészt hívott meg tagként: Bartók Bélát,
Dohnányi Ernıt, és Kodály Zoltánt. A Zenemővészeti Fıiskola igazgatói posztjára is
Dohnányit nevezte ki, aligazgatónak pedig Kodályt. A Tanácsköztársaság bukása
után az akkori vezetık ellehetetlenítették Kodály mőködését, megszüntették az
állását, sıt még büntetıeljárást is indítottak ellene. Dohnányi, de különösen Bartók
írásban és szóban is szolidaritást vállalt vele és küzdött érte. Kodály két évig
kényszerült távol maradni a Zeneakadémia katedrájától.5 Kadosa Pál, tehát
magánnövendékként kezdhette meg zeneszerzés tanulmányait a Mesternél, elıbb
azonban felvételi vizsgát kellett tennie.
A felvételi vizsga feltétele volt egy bizonyos szintő jártasság a korál
harmonizációban

és

az

ellenponttechnikában.

Egy

saját

kompozíció

követelményként szerepelt, Kadosa Pál egy zongoraszvitet mutatott be, amelynek
4
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I. tétele Bartók zenéje iránti ifjúi rajongásból és tiszteletbıl született, a II.
vonósnégyes harmadik tételének gisz-fisz-d témájára.6 A fiatal zeneszerzıjelölt
nemcsak a kezdetekkor, hanem végig magántanuló maradt Kodály osztályában,
akkor is, miután a Mester visszakapta akadémiai státuszát. A magánúton tanulás
indítéka több tényezıbıl eredeztethetı, egyrészt párhuzamosan a zeneszerzéssel
intenzív képzımővészeti tanulmányokat folytatott, - festeni és rajzolni tanult Béli
Vörös Ernınél - másrészt ugyancsak intenzív módon képezte magát a
Zeneakadémián Székely Arnold zongoramővész - tanár növendékeként.7 Kodálynál
minden idıben sokan keresték a tanulás lehetıségét. Hogy milyen tisztelet övezte a
mestert a tanítványok részérıl, Szabolcsi Bence Úton Kodályhoz c. könyvében a
következıt olvashatjuk: „A szikla volt ı számunkra, a hegycsúcs, a világítótorony,
mely egy elsötétedett világ zőrzavara felett egyszerre mutatott az Igazi
Magyarország, az igazi Európa és a teljes nagyvilág felé.”8 A magánórák ekkor még
a Rózsadombon, az Áldás utcai házban zajlottak, késıbb a Köröndön lévı lakásban.
Kodály

hatalmas

mőveltséggel

és

bölcsességgel

megáldott

igazi

tanáregyéniség volt, aki mindig azt hangoztatta, ha kérdezték a tanítási módszerérıl:
„az a módszerem, hogy nincs módszerem”. Tisztelte a tanítványok egyéniségét,
igyekezett mindenkihez megtalálni az utat, a kulcsot, soha nem telepedett rá saját
stílusával és akaratával növendékeire. Amilyen magas szintő igényességgel tekintett
saját mőveire, ugyanígy a tanítványokban is próbálta felkelteni ezt az igényt, még
akkor is, ha egy kezdetleges kompozíciót mutatott a növendék.9 Életre szóló jó
tanácsokkal látta el tanítványait, önállóságra nevelte ıket, a kemény gyakorlati
munkát megkövetelte, a kényelmességet és a lustaságot nem létezınek tekintette. A
mester bírálata mindig lényegre tapintó és igazságos volt. Kadosa Pál emlékei szerint
a következıképpen

zajlottak

az

órák:

„Kodály igen

sok

harmóniai

és

ellenpontgyakorlatot, dolgozatot kért, s ezeket rendkívül részletesen beszéltük meg.
A tanítás másik lényeges mozzanata az analízis volt, a nagy remekmővek közös
elemzése. Hangszerelést Kodály nem tanított, ehelyett tömérdek partitúrát
olvastatott, elsısorban olyan mőveket, amelyeket már hallottam is. Az analízis ugyan
6
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nem volt improvizatív, – ha azokra az évekre összefoglalóan tekintek vissza - de az
volt egy-egy momentumában, az elemzés tartalmát illetıen. Ha egyik elemzett
mőben valami probléma merült fel, Kodály legközelebb más mővekben keresett rá
analógiát, vagy magyarázatot”.10 Szerénysége miatt az órákon saját mőveirıl soha
nem beszélt. „ Nagyon fontosnak tartotta azonban, hogy megismerjem a Palestrinastílus Jeppesen feltárta jellegzetességeit. İ maga már 1923-ban olvasta Jeppesen
alapvetı mővét, mihelyt az dán nyelven megjelent, s a könyvben foglaltakat nagyon
gondosan, alaposan és részletesen továbbadta az órákon. Javasolta, hogy olvassam el
Jeppesen mővét magam is dánul, nem olyan nehéz a nyelv és nagyon is megéri, hogy
az egész könyvet megismerjem.”11 Kodály pedagógiai eredményei óriásiak, nemcsak
a zeneszerzı tanítványokra vonatkozik ez a megállapítás, hanem a karmesterekre, az
elıadómővészekre, pedagógusokra és mindazokra, akik általa, az İ tanítása révén
váltak gondolkodó, tudatos, elmélyedı muzsikusokká, mővészekké. „Az a
metódusom, hogy nincs metódusom” kodályi mondás nemcsak azt jelenti, hogy
minden növendékhez más és más a kulcs, hanem állandó fejlıdésre, elırehaladásra
utal, elkerülve minden dogmatizmust.
A fiatal Kadosa Pál zeneszerzı kortársai, akik ugyancsak Kodály Zoltán
tanítványainak vallhatták magukat a 20-as évek elején, a teljesség igénye nélkül a
következık voltak:
Ádám Jenı
Bárdos Lajos
Doráti Antal
Engel Iván
Frid Géza
Hermann Pál
Horusitzky Zoltán
Kerényi György
Kertész Gyula
Nádasdy Kálmán
Ránki György
Seiber Mátyás
10
11
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Serly Tibor
Szabó Ferenc
Szabolcsi Bence
Székely Zoltán
Szelényi István
Veress Sándor

Kadosa Pál sokoldalú mővészeti érdeklıdése, tevékenysége, szellemiségének
intenzitása már ifjú éveiben meghatározó volt. Aktív képzımővészeti ambíciója a
nagyon komoly zenei leterheltség következtében, valamint tanára halála miatt ugyan
alábbhagyott, de jelenléte és szoros baráti kapcsolata e mővészeti körrel nem lazult.
Képzımővész barátai közé tartozott többek között Berény Róbert, Dési Huber István,
Kmetty János, Pátzay Pál és a Ferenczy testvérek is. A kultúrában való intenzív
szellemi jelenlétére utal az a tény, hogy más mővészeti csoportosulásokkal is közeli
barátságot tartott, írók, költık társaságában gyakran mutatkozott. Az 1920-as évek
elején költı barátainak több versét megzenésítette, többek között Kassák Lajos, Zelk
Zoltán, Fenyı László költeményeit, amelyeket irodalmi esteken lelkes fiatal
mővészek és a zeneszerzı elıadásában lehetett hallani. Abban az idıben a különféle
mővészi csoportosulások, társaságok két székhelyet is választottak találkozásaik
színhelyéül, az egyik a New York, a másik a Simplon kávéház volt.12 A Simplon
irodalmi kávéházban lehetett inkább találkozni a fiatal Kadosa Pállal, késıbb itt
ismerte meg József Attilát is. Kettejük között mélyebb barátság szövıdött, több
versére komponált zenét.

I/2. A népzene szerepe a közép-kelet-európai zenében
I/2.1 A magyar folklorizmus
A XVIII-XIX. század fordulóján a magyar függetlenségi törekvések, a nemzeti
öntudatra ébredés folyományaként alakult ki egy új zenei stílus, a verbunkos, amely
a kiváló tehetségő cigánymuzsikusok által vált ismertté, népszerővé. A magyar
zenészek, köztük Liszt Ferenc is a verbunkost, valamint a szintén cigánymuzsikusok
által játszott nótákat tartották valódi, eredeti népzenének. Liszt a Magyar
12
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Rapszódiáiban ezekbıl a dallamkincsekbıl merített. A XX. század fordulóján
közvetlenül még a fiatal Bartók is úgy vélte, hogy a magyar nemzeti hangot, a
nemzeti érzést a verbunkos és a nóta jelenti.13
Ténylegesen Vikár Bélát tekinthetjük a magyar népzenegyőjtés atyjának, aki
1896-ban kezdte győjtımunkáját, fonográffal felszerelve járta a kis falvakat,
rögzítette a népdalokat. Kodály tanulmányozta ezeket a felvételeket és a korábban
megjelent népdalgyőjteményeket.14 Ennek eredményeként 1905 nyarán İ maga is
elindult győjteni, hogy személyesen is hallja és lejegyezze a népi zenét, a „nótafák”
ajkáról felhangzó valódi, eredeti népdalokat. Doktori disszertációját A magyar
népdal strófa-szerkezete címmel írta 1906-ban.15 Kodály és Bartók között az 1905-ös
évtıl kezdve alakult ki egész életre szóló barátság, szövetség. Közös érdeklıdésük és
barátságuk tárgya a népzene volt. Bartók és Kodály a magyar népzene szenvedélyes
győjtıjévé, ápolójává vált, - amint Lajtha László zeneszerzı is, aki késıbb a
hangszeres népzene tudósaként mőködött - azonban Bartók nemcsak magyar
területrıl győjtött, hanem a szomszédos népek népdalai, hangszeres népi muzsikája
felé is nagy érdeklıdéssel és fogékonysággal fordult, sıt Afrikában is járt
népzenekutatói célzattal, győjtése során megismerkedett a népi dallamokat alkotó
hangsorokkal, ritmusokkal, a népi hangszerekkel. A népdalok alapos átvizsgálása,
összehasonlítása, majd rendszerezése folyamán felfedezték, hogy a pentatónia
nagyon sok népdalban megtalálható, valamint felismerték, hogy a népdalok nagy
számában modális hangsorok az uralkodók a dúr-moll rendszer helyett. A magyarság
ısi népzenei kultúrájával való találkozásuk, ismerkedésük a falusi emberek és a
paraszti világ által megırzött csodálatos dallamkinccsel és annak formai
gazdagságával revelációként hatott rájuk.
Kodály 1906-1907-ben külföldi (Berlin, Párizs) tanulmányútjain ismerkedett
meg behatóbban más nemzetek zenéjével, népzenéjével is. Különösen a párizsi
élmények, találkozása az új francia zenével, elsöprı erejőek voltak számára. Debussy
munkássága, újításai lenyőgözték az ifjú zeneszerzıt.16 Kodály révén az 1907-es
13
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évben Bartók is egészen közeli ismeretségbe került a francia zenével, az újításokkal.
Stravinsky elsı, „orosz” alkotói korszakában született mőveinek hatása is
felbecsülhetetlen értékő volt a folklorizmus irányzatának alakulásában. Szergej
Gyagilev, az Orosz Balett-társulat vezetıjének felkérésére született meg a Tőzmadár
balettzene (bemutató: 1910 Párizs), amelynek témái között orosz népi dallamok is
felbukkannak, majd ezt követıen ugyancsak Gyagilev inspirálására alkotta meg a
Petruska balettzenéjét (bemutató: 1911 Párizs). A Petruska zenéje is gazdag népi
dallamokban, azonban merész újítások is helyet kaptak e remekmőben, így pl.:
bitonalitás, mixtura-akkordok, polimetria, váratlan akcentusok. Az újabb balettzene,
a Sacre du Printemps minden eddigi Stravinsky zenénél elementárisabb, (bemutató:
1913 Párizs) szilaj vadsága, ısi ereje addig ismeretlen energiákat hozott a felszínre,
valósággal bombaként robbant. Stravinsky „orosz” korszakának alkotásai szinte
minden európai zeneszerzıt, alkotómővészt megérintettek, mőveiken nyomot
hagytak.17
Bartók és Kodály több tanulmányt írtak a népzenérıl, a népzene
jelentıségérıl, a mőzenével való kapcsolatáról, illetve annak szükségességérıl. Zenei
apostolokként küzdöttek, hogy minél jobban beépüljön zenekultúránkba ez az
újonnan felfedezett hatalmas kincs. Mindkét géniusz nemzeti és ugyanakkor
egyetemes magyar zenekultúráról álmodott. Kodály, a nagy tanítómester így ír a jövı
zenészeirıl, ill. a magyar zenérıl: „Nekünk azonban nemcsak európai, hanem egyben
magyar zenészeket kell nevelnünk. Ezért a magunk külön zenei szentkönyvét is meg
kell ismerniök és magukba szívniok. Értem a régi népzene kincseit. Csak az európai
és magyar hagyomány egybeolvasztása hozhat létre olyan eredményt, amely a
magyarság számára is jelent valamit. A népzene a mi számunkra mást, mérhetetlenül
többet jelent, mint a német, francia, olasz zenész számára a maga népzenéje.
Ezekben az országokban a mőzene jórészt már felszívta a népzene lényegét. A
magyar nép szelleme, mivel a magyar mőzene még csak a kezdetén tart, jóformán
csakis a népzenében él. Ezért a magyar zeneéletet, ha nem akarjuk, hogy egy kis
idegen mőveltségő körre szorítkozzék, át meg át kellene itatni a népzenével.”18
E gondolat szellemében születtek a kiváló népdalfeldolgozások és azok a
mővek, amelyek a népi dallamokat, formájukat bázisként kezelték, ritmikájuk,
17
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ritmusképleteik, hangsoraik természetes módon épültek be a zenemővekbe. Bartók a
népdalfeldolgozásoknak, illetve a népzene mőzenei felhasználásának többféle
módját, fokozatát különböztette meg. Az egyik mód, amikor a népdalt változtatás
nélkül, vagy egy kissé variálva ellátják kísérettel, esetleg keretbe foglalva elıutójáték közé illesztik, a másik ennek fordítottja, a népi dallam csak mottóként
szerepel, a legfontosabb feladatot a köréje rendezıdı szólamok kapják. Egy olyan
lehetıség is kínálkozhat, amikor a zeneszerzı nem alkalmaz valódi népzenét a
mővében, hanem maga fogalmaz meg valamilyen parasztdallam utánzatot, ami a
hallgatóban hasonló érzéseket vált ki, mint az autentikus népzene. A legelvontabb és
legmagasabb szint, amikor a zeneköltı nem használ fel népi dallamot, nem készít
imitációt sem, mégis árad zenéjébıl a népi jelleg. Csak úgy lehet ezt a fokozatot
elérni, ha a zeneszerzı annyira megtanulja a falusi, paraszti zene minden létezı és
lehetséges elemét, mint az anyanyelvét, teljesen természetes módon gyakorolja,
használja azt.19
Más európai nemzetek már túljutottak a folklórral való találkozáson,
népzenéjüket sokkal régebben megismerték és átlényegítették a mőzene mőfajába. A
magyar nem ismerte saját népzenéjét, hiszen idegen kulturális befolyásoltság alatt
élt. A századforduló után az ország zeneközönsége két táborra szakadt, a mőveltebb
réteg a német zenét támogatta (Brahms, Wagner), a másik a cigányzenét akarta
mindig hallani. A igazi magyar népzenének nem akadt még ekkor kellı számú híve,
támogatója, az „új magyar” törekvésekkel sokan szembeszálltak. Ezek a komoly
támadások egyaránt érték Bartók, Kodály, valamint a Kodály tanítványok
kompozícióit is.20 A külföld ellenben nyitott és befogadó volt a két géniusz felé, az
1910-20-as években lezajlott koncertek nagy sikert hoztak számukra, míg idehaza
csak nagyon lassan és sok gátló tényezıt leküzdve tudták elfogadtatni, elismertetni
mőveiket, illetve azt az irányzatot, amely a népzenén alapuló új magyar zenét
jelentette. Az ifjú zeneköltık akarva-akaratlanul sem tudták kivonni magukat e két
lángelme hatása alól, akik hatalmas tudásukkal, mérhetetlen tehetségükkel
átformálták a magyar zenetörténetet, irányt mutatva a jövı generációinak. A Bartók
és Kodály utáni fiatal zeneszerzı-nemzedék tagjai természetes módon építették be a
népzene elemeit saját alkotásaikba, összefonva azt egyéni stílusukkal. Így, Kadosa
19
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Pál életében is, aki ugyan soha nem győjtött népzenét, mégis minden alkotói
korszakában találkozunk népzenei feldolgozásokkal, illetve a népzene nyelvezetének
forma és stílus tekintetében sajátosan egyéni alkalmazásával más alkotásaiban is.
Bartók és Kodály egyetemes tudása, szellemi kisugárzása, a holtig tanulás
életprogramja ugyancsak mélyen megérintette a fiatal zenészeket, példaként állt az
ifjúság elıtt. Mindketten több nyelven beszéltek, olvastak, Kodály esetében
mindehhez hozzájárult még az Eötvös kollégium rendkívüli szellemisége, amely az
ott lakók mindegyikének lelkébe beleoltódott. Kodály számára a tanári – nevelıi
hivatás küldetéssé vált, nemcsak a tanítványait nevelte, hanem az egész magyar
nemzetet. Hitte és vallotta ógörög mintára, hogy a zene az emberségre nevelés egyik
legjobb eszköze, olyan formáló erı, ami önfegyelemre, munkára tanít, megteremti a
test és lélek egyensúlyát. A zene szigorú rendje, szerkesztése, a lényegest a
lényegtelentıl megkülönböztetı szabálya, a forma, az építkezés, a harmóniák
kapcsolatrendszere is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a zene törvényei által
megteremtıdhessen egy értékes, a világ szépségeire fogékony emberideál.21
Bartók mővész és tudós volt egy személyben, munkabírása emberfelettinek
mondható. Molnár Antal visszaemlékezésében így ír Bartókról: „Ha belefáradt a
kompozícióba, zongorázott, ha kimerítette a hangszerjáték, folklórmunkába kapott,
ha ujjait görcs fenyegette a szakadatlan lejegyzésektıl, tanítani ment. Ez a körforgás
tette lehetségessé a máskülönben elképzelhetetlenül emésztı teljesítményt.”22
Zongorahangversenyei

szinte

prófétai

erejőek

voltak

a

régi

tanítványok

visszatekintése szerint. Rendkívüli igényessége, képzeletének gazdagsága, zenei
megnyilatkozása lenyőgözték az İt hallgatókat. Bartók és Kodály direkt és indirekt
módon az egész zenei társadalomra óriási hatást gyakoroltak. Barátságuk, egymás
munkásságának tisztelete ugyancsak példamutató lehetett a közvetlen, illetve
közvetett tanítványok seregére. Munkásságukkal, alkotásaikkal, humanitásukkal,
elkötelezettségükkel és egész habitusukkal hozzájárultak a jövı zenészeinek
formálódásához. A tudás fájának magjait sikeresen elültették a leendı zeneszerzı és
elıadómővész fiatalok fejébe, szívébe, társítva ezt a tudásvágyat egy nagyon magas
igényszinttel. Ezek a magok kikeltek, fává terebélyesedtek és bı termést hoztak.

21
22

Kodály Zoltán Emlékkönyv Bónis Ferenc szerkesztésében (Püski Kiadó 1997) 5. o.
Így láttuk Bartókot Bónis Ferenc szerkesztésében (Zenemőkiadó Budapest 1981) 57. o.
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I/2.2 Bartók és Kodály folklorisztikus mővei (1906-32) és Kadosa Pál népzenei
ihletéső alkotásai (1921-27)
Az ebben az idıszakban keletkezett alkotásokból a következıket emelem ki:
Magyar népdalok énekhangra és zongorára, (1906)
(Bartók és Kodály együttes kiadványa, 20 népdalfeldolgozás, melybıl
tízet Bartók, tízet Kodály készített).
Bartók: Három Csíkmegyei népdal zongorára, (1907)
Négy szlovák népdal (1907)
Tizennégy zongoradarab (1908) (késıbb Tizennégy Bagatell címmel)
Tíz könnyő zongoradarab, (1908)
Gyermekeknek zongorára, (1908-1909)
(85 népdalfeldolgozás 4 kötetben, az I., II, füzet magyar, míg a III.,
IV. szlovák népdalok feldolgozása) 1945-ben átdolgozta, ez az új
formáció 79 darabot közöl.
Két Román tánc zongorára, (1910)
Szonatina zongorára, (1915)
Román népi táncok zongorára, (1915)
Román kolinda – dallamok zongorára, (1915)
Tizenöt magyar parasztdal zongorára, (1914-18)
Improvizációk magyar parasztdalokra zongorára, (1920)
Három rondó népi dallamokkal zongorára, I. 1916, II.-III. (1927)
Húsz magyar népdal énekhangra és zongorára, (1929)

Kodály: I. vonósnégyes, (1908-09)
Hét zongoradarab, (1910-18)
Szonáta gordonkára-zongorára, (1909-10)
Háry János, daljáték, (1925-27)
Székelyfonó, daljáték, (1924-32)
Magyar népzene, 57 ballada és népdal 10 füzetben, ének-zongora,
(1924-32)
Kadosa Pál teljes életmővében, de különösen a korai alkotói szakaszban ugyancsak
sok népdalfeldolgozással találkozunk, énekes és hangszeres formációban egyaránt.
Néhány folklorisztikus ihletéső zongoramő az 1920-as évekbıl:
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I. zongoraszvit op.1 No. 1, (1921-22)
II. zongoraszvit op.1 No. 2 , (1921-23)
Hét bagatell op.1 No.4, (1923)
Epigrammák op.3, (1923-24)
Al fresco (Három zongoradarab) op.11a, (1:1926, 2: 1928, 3: 1929)
II. zongoraszonáta op.9, (1926)
Szonatina op.11b, (1927)

I/3 Új zenei törekvések, irányzatok Európában a XX. sz. elsı felében
I/3.1 A tonális zene válsága
E jelek már a XIX. század nagy romantikus mestereinél megfigyelhetık. Liszt,
Wagner, majd Bruckner, Strauss, Mahler egyes mővei azt mutatják, hogy a
hagyományos értelemben vett dúr-moll rendszer határait elérték, sıt túllépték azt.
Eleinte több tonális centrumot létesítettek modulációk által, majd a zenei gondolatok
egyre bonyolultabbá válásával a régi funkciós rend használata abszolút túlhaladottá
vált. Wagner Trisztán és Izolda c. operájában jutott el a tonalitás legszélsı határáig a
kromatika

és

az

újabbnál

újabb

elbizonytalanítva a hangnemérzetet.

23

modulációk

alkalmazásával,

teljesen

Liszt halála elıtti éveiben olyan mőveket

komponált, mint a Hangnem nélküli bagatell, vagy a Balcsillagzat címő
zongoradarab, mely mővek minden tekintetben elıre mutatóak voltak a XX sz. új
irányzatai felé. A századforduló idején sorozatosan új kompozíciós eszközökkel
találkozunk, Claude Debussy, Eric Satie és Maurice Ravel munkássága különösen is
nagy hatást gyakorolt a XX század zenéjére. Mőveikben gyakran hallhatunk pentaton
dallamokat, egészhangú-skálákat, kedvelték a modális hangsorokat, mixturákat, a
szeptim és nónakkordokat, a tercépítkezéső akkordok mellett megjelennek a
szekundhalmazok, kvart-akkordok. Debussy és Ravel különösen a hangszínek
gazdagságának tárházát mutatja be mind a zongorakompozíciókban, mind a zenekari
darabokban, de ritmikailag és formailag is rendkívül változatosak mőveik. Hosszú
távon felmérhetetlen mindhármuk hatása az utókorra, a XX. sz. szinte valamennyi új
európai zenei irányzatában nyomon követhetı.

23

Eric Salzman: A 20. század zenéje ( Zenemőkiadó Budapest 1980) 18-22. o.
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I/3.2 Az expresszionizmus
Az avantgarde új, a hagyománnyal tudatosan szembeforduló, a tradicionálistól eltérni
akaró mővészeti irányzatok elnevezése. Idetartozó áramlatok az expresszionizmus, a
szürrealizmus, dadaizmus, kubizmus, futurizmus. A képzımővészetben és az
irodalomban elıbb jelentek meg ezek a törekvések, mint a zenében. Az
expresszionizmus áramlata Németországból indult, irodalmi és festı körökbıl. 19051920 között alakult ki, elsısorban folyóiratok, könyvkiadók köré (Der Blaue Reiter,
Der

Sturm,

Die

Brücke)

csoportosuló

fiatal

alkotók

nevezték

magukat

expresszionistáknak. Vezetı egyéniségeik a teljesség igénye nélkül: Ernst Ludwig
Kirchner festı és grafikus, Vaszilij Kandinszkij festı, (az İ Kék Lovas c. képérıl
kapta nevét a mővészeti csoport) Georg Trakl költı, Franz Werfel író, költı.
Kiemelkedı expresszionista drámaíró és költı többek között Bertolt Brecht és
Heinrich Mann esszé- és regényíró.24 Késıbb csatlakoztak hozzájuk más mővészetek
képviselıi is, így a zeneszerzık közül Arnold Schönberg, valamint tanítványai:
Alban Berg és Anton Webern, de természetesen egész Európa mővészi életére
hatással volt ez az irányzat, sok mővész kapcsolódott az új szellemiséghez, így a
zenészek közül többek között Paul Hindemith, Szergej Prokofjev, Arthur Honegger,
Richard Strauss, Alexander Szkrjabin, Bartók Béla. A fiatalabb magyar zeneszerzıgenerációból Kadosa Pál, Székely Zoltán, Szabó Ferenc, Szelényi István nevét
említhetjük. Kadosa Pál tanulóévei alatt, valamint pályakezdıként alkalmazta e stílus
meghatározó jegyeit. A magyar írók, költık közül is többen társultak ehhez az új
áramlathoz, mint például: Kassák Lajos, Déry Tibor, Babits Mihály, Illyés Gyula, a
festık közül Csontváry Kosztka Tivadar, Mednyánszky László, Koszta József.
Az expresszionizmusra jellemzı vonások: érzések, indulatok, szubjektív
belsı tartalmak kivetítése új formák segítségével. A belülrıl kifelé teremtı mővészi
irányzat gyökerei a romantikából eredeztethetık. E stílus zenei eszköztára:
szélsıséges dinamikai kontrasztok, erıs disszonanciák, sőrőn alkalmazott kromatika,
polifónia, kontrapunktika, gyakran változó ritmusvilág, az intenzív tartalom
kifejezését segítı szabad, idınként rendkívül tömör, rövid- formák.

24

http://enciklopedia.fazekas.hu/irodalom/Expresszionizmus
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I/3.3 A dodekafónia
Az expresszionizmus korai, lendületes és intenzív idıszaka után Schönberg alkotói
válságba került, hosszabb idıre visszavonult, ám ez a látszólagos hallgatás nem volt
passzív, hiszen megérlelte benne egy új zenei rendszer igényét, amely rendszer
teljesen különbözött a dúr-moll szervezı elvétıl, azonban jelentısége azzal
egyenrangú. Az 1920-as évek elején fedezte fel a dodekafónia új kompozíciós
rendszerét. A „12 csak egymásra vonatkoztatott hang” nem kötıdik tonalitáshoz,
nincsenek funkciók.25 Szigorú szabályok alapján mőködik, a 12 hang elıre
elrendezett során alapul (németül „Reihe, olaszul „seria”). A 12 fokú elıre eltervezett
sorban „a hangok nem ismétlıdhetnek, hasonló hangközök (elvben) nem követhetik
egymást, s nem alkothatnak (felbontott) hármas-vagy négyeshangzatokat”.26 Az
alapsort fordításokban is alkalmazták, így rákmenetben, vagy tükörfordításban, ill. a
kettı kombinációjában, azaz rák-tükörben. A sor négyféle alakját mind a 12 hangra
lehet transzponálni is, így 48 sor adódik a zeneszerzı számára. Egyes szerzık
komoly lehetıségeket láttak a dodekafon kompozíciós metódusban, míg mások
bírálattal fordultak e módszer felé, zene-ellenesnek, túl mesterségesnek, túl
konstruktivistának találták. Az azonban tény, hogy ez az új zenei rendszer alapjává
vált a XX. századi zene további kompozíciós kísérleteinek. Új, vagy második bécsi
iskola néven vált ismertté a Schönberg által vezetett zeneszerzıi-kör, melynek a két
kiváló tanítvány Alban Berg és Anton Webern is tagja volt.
I/3.4 A neoklasszicizmus
Az 1920-as évek elején születı mővészeti irányzat célja a régi korok stílusának
felelevenítése modern értelmezésben, benne elsısorban a XVII., XVIII. század
formáit, módszereit alkalmazták. A zenére vetítve: a barokk és klasszikus formákhoz,
például toccata, tánctételek, szonáta, szvit, kontrapunktikus formákhoz (fúga,
passacaglia) való visszatérést jelent, mégpedig tonális környezetben, azonban nem a
hagyományos funkciós tonalitással. E stílus képviselıi a romantikára jellemzı nagy
zenei apparátus helyett a kisebb kamaraegyütteseket kedvelték, fıként
25
26

Szabolcsi Bence-Tóth Aladár: Zenei lexikon (Zenemőkiadó Budapest 1965) I. kötet 493. o.
Szabolcsi Bence-Tóth Aladár: Zenei lexikon (Zenemőkiadó Budapest 1965) I. kötet 494. o.
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számukra komponáltak, visszaidézve a régi korok tiszta, világos hangzásvilágát.
Vonzódtak a jazz stílusához is, gyakran szıttek mőveikbe jazzes ritmusokat.27 A
neoklasszikus törekvések szintén végigvonultak Európa számos országának
mővészeti területein, sıt a 20-as 30-as évek uralkodó irányzatává váltak. A francia
„Hatok” (Louis Durey, Germaine Tailleferre, Georges Auric, Arthur Honegger,
Darius Milhaud, Francis Poulenc) mellett Hindemith és Stravinsky a legjelentısebb
komponistája e stílusnak. Az ebben az idıszakban alkotó magyar zeneszerzık nevét
is idesorolhatjuk, így Kadosa Pálét is. A hazai képzımővészetben figyelemre méltó
neoklasszicista stílusú alkotók, a Szınyi-kör tagjai: Szınyi István, Aba – Novák
Vilmos, Korb Erzsébet, Patkó Károly festımővészek. A szobrászatban Pátzay Pál,
Ferenczy Béni a legismertebbek, akik ezt az új irányzatot képviselték.28 Az avantgard
neo-irányzataihoz tartozó íróink, költıink elsısorban a Nyugat c. folyóirat
mővészköréhez sorolhatók, többek között Ady Endre, Babits Mihály, Osváth Ernı,
József Attila, Móricz Zsigmond. A külföldi irodalom közismert személyiségei:
Thomas Mann, Bertolt Brecht, Vlagyimir Majakovszkij, Mihail Bulgakov, Makszim
Gorkij, John Steinbeck, Theodore Dreiser. Természetesen, ezek az új törekvések
csak egy-egy alkotói periódusra voltak jellemzıek, nem vonult végig egy egész
életmőn, hiszen oly gyorsan váltakoztak a mővészeti irányzatok, óhatatlanul is
átfedések keletkeztek az alkotói korszakok között, valamint így vált lehetségessé,
hogy egy-egy mővész nevével több stílusirányzatnál is találkozunk.
I/4 A korai alkotó periódus (1921-24) néhány zongoramővének bemutatása

29

A XX. század elején alkotó mővészek nem vonhatták ki magukat az új áramlatok
hatása alól, az új technikák, kompozíciós módszerek valóban felcsigázták a
zeneszerzık érdeklıdését. A stílusok meghatározó, markáns vezéregyéniségei, illetve
mőveik természetszerőleg hatással voltak a fiatalabb zeneszerzı-generációra. Kadosa
Pál már a Kodály iskola évei alatt megismerkedett a kelet-és nyugat-európai új
zenékkel. Minden érdekelte, ami új, nemcsak kompozíciós, hanem pianisztikus
szempontból is, hiszen gyakran játszotta a külföldi és hazai kortársak mőveit a saját
27

http://www.kislexikon.hu
http://www.hung-art.hu
29
A tanulóévek alatt, illetve a korai alkotói korszakban keletkezett mővekbıl néhányat bemutatok
részletesebben is, de terjedelmi okoknál fogva nem taglalom, nem analizálom teljes precizitással
valamennyi az ebben az alkotói periódusban keletkezett zongoramővét, inkább a lényegi elemekre
világítok rá. Az op. 1 sorozatból az elsı két Szvitet ismertetem, elemzem.
28
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kompozíciói mellett. Fiatalkori szerzeményeire fıként a mester, Kodály Zoltán
mővészete gyakorolt mélyebb hatást, ám megismerve Bartók, Stravinsky, Hindemith
és más nyugat-európai kortárs zeneszerzık munkáit, szükségét érezte annak, hogy új
utakra lépjen, egyénisége ezekben a progresszív irányzatokban bontakozott ki a
legerıteljesebben.

I/4.1 I. zongoraszvit op.1 no. 1
Az elsı kiadott és opus számmal ellátott alkotása a három Zongoraszvit, amely
azonos opus szám alatt jelent meg.
I. zongoraszvit op.1 no. 1
I.

Parlando, molto rubato

II. Grave
III. Allegro molto capriccioso
IV. Moderato, semplice
Keletkezési idı: 1921-22, átdolgozás: 1970
Ajánlás: Lillának
Kiadásai: 1. változat: Harmos, (1921) 2. változat: EMB 1971
Bemutató: Bp. Zöld Szamár Színház ( Drechsler-palota díszterme),
1925. V. 23. Kadosa Pál

II. zongoraszvit op.1 no. 2
I.

Rubato

II. Allegro
III. Intermezzo
IV. Allegro robusto
Keletkezési idı: 1921-23
Ajánlás: M. R.-nek (a kéziraton: Radiche Margitnak)
Kiadásai: Schott 1930, EMB 1969
Bemutató: Bp. ZAK, 1923. V. 12. Kósa György

III. zongoraszvit op. 1 no. 3
I.

Andante

II.

Sostenuto, rubato
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III. Allegro giusto
Keletkezési idı: 1923, átdolgozás: 1970
Ajánlás: (a kéziraton: Lillának)
Kiadás: EMB 1972
Bemutató: Bp. ZAK, 1923. V. 12. Kósa György
Az elsı szvit áttekintésénél szembetőnik, hogy egyik tételének sincs határozott
tonalitása. Már e jelenség is mutatja a szerzı kapcsolódását az új zenei
törekvésekhez.

I. tétele ránézésre is nagyon egyszerő, dallami és formai szempontból
egyaránt. Dallama népdal-imitáció jellegő, formája négy soros népdalszerkesztéső.
Szerkezete: A Av B C
Az elsı sor 5 ütembıl áll, a második ugyancsak 5 ütem, a harmadik sor 7 ütem, majd
az utolsó sor ismét 5 ütemő. A sorok elsı, bevezetı üteme mindig egy-egy kitartott
harmónia, amely végigkíséri a dallamsorokat. Minden sor kezdı akkordja változik az
elızıhöz képest. A harmadik dallamsort bevezetı akkord a legfeszültebb, - a h-b
szeptim disszonanciája miatt - elıkészítve a legfontosabb dallami történést. A
negyedik sort f-a-c-e szeptimakkord indítja, illetve kíséri végig. A dallam záróhangja
e oktáv, mely az alatta hangzó harmóniával együtt nem lezárja e tételt, hanem nyitva
hagyja.
A II. tétel Grave, zenei anyaga rapszódia, illetve fantázia jellegő.
Formai felépítése:

A

B

Av

C

Bv

Av

kóda

(1-6) (7-10 ) (11-15 ) (16-23 ) (24-27) (28-33 ) ( 34-36).

Súlyos, forte e oktáv unisono „bázishanggal” indul a darab, négy ütemen át visszatér
ehhez a kezdıhanghoz. Ütemrıl-ütemre sőríti, fejleszti ritmikai és dallami
szempontból is ezt a négy ütemet. (1. kottapélda)
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A 7. ütemtıl kezdıdıen a B részben unisono akkordfelbontások szólalnak meg
mindkét kézben, amelyeknek egyes hangközei változnak, (n3, k3, t4, sz5) egyre
disszonánsabbá válva. Tempóbeli és dinamikai fokozás jelzi a tétel elsı
csúcspontjának megjelenését, amely egyben a téma variált visszatérése, kvarttal
magasabban, a-ról indul a 11. ütemtıl. A „sostenuto sciolto” zenei utasítás alatt a C
részben, a 16. ütemtıl egy újabb, skálás anyag szólal meg. Egészhangú skála,
természetes moll, valamint dúr-skála is kompozitórikus készlete ennek a szakasznak.
A 21. ütemtıl ismét megjelenik a C rész kezdésekor hallott lefelé hajló, kettıskötéső
terc a bal kéz szólamában (itt is tercnek hangzik a második hangköz, de leírva sz4).
A 22. ütem második tagjától komplementer ritmusban többféle tonalitású harmónia
párok ereszkednek alá, ám a 23. ütemben egyidejőleg szólal meg a C-dúr és a h-moll
kvartszext akkord, ezzel a lépéssel erıteljes disszonanciát eredményezve. A 24.
ütemtıl az elızı B szakaszhoz hasonlóan sőrő, tizenhatodos harmóniabontások
jelennek meg variált formában (most ellenmozgásban), amelyek ugyancsak
rávezetnek a tétel újabb kulminációs pontjára, a téma variált visszatérésére. A 28.
ütemtıl indul felütéssel a témavariáns ismét a-ról. A kóda a 33. taktusban kezdıdik.
A III. tétel fergeteges allegro molto capriccioso, három formai részbıl álló
páros lüktetéső táncos darab, idınként azonban páratlanná válik egy-egy ütem
erejéig, mintha a képzeletbeli táncos kiesne a ritmusból.
Képlete:

A

B

kóda Av

(1-24)

(25-62)

(63-79)

Inga-basszus az uralkodó a bal kéz szólamában, gisz alaphangra építve. Négy ütemes
bevezetı után hallunk egy népi jellegő témát, amely 12 ütemen át ível. Ezt követi
egy 8 taktusból álló szakasz, amelyben gisz-rıl g-re ereszkedik a basszus, G-dúr
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harmónia hangjait szólaltatva meg, azonban több ütemben a második negyeden belép
a cisz, így a g-vel együtt tritónuszt alkotnak, lídes hangzást eredményezve. A szlovák
népzenébıl származó líd kvart használatát figyelhetjük meg jelen esetben is,
amelynek gyakori alkalmazására többször is utalt Kadosa Pál. Ez a nyolc ütem
készíti elı a középrészt, amely egyben a tétel kulminációs szakasza is. Ebben a 25.
ütemtıl kezdıdı középszakaszban új anyag bontakozik ki 13 ütemen át, 5+8
osztásban, mindkét rész

azonos

motívumból

épül

fel.

Az

aranymetszés

törvényszerősége, formálási elve mutatható ki a 25-37 ütem között (5:8:13),
amelyben a basszus szólama a kezdéshez képest még mélyebbre, fisz-re süllyedt. (2.
kottapélda)

A középsı rész a legszélesebben kibontott, a legfontosabbnak tőnı anyag, az elıtte
és utána hangzó formai szakasz, mintha elı-és utójátéka lenne. Disszonáns akkordok
hangzása és kromatika a jellemzı ezen a területen. Az 51. ütemtıl g-a n2 szinkópák
és tizenhatodok játszadoznak különbözı regiszterben, majd az 57. ütemtıl hat
taktuson át minden második ütemvonalra írt koronával meg-megállítja a ritmikai
sőrítés folyamatát és egyben e középsı formai szakasznak is véget vet. A harmadik
formai rész presto jelzéssel indul, ahol idézi az elıször bemutatott téma lépegetı
nyolcadait, majd ezek a hangok augmentálva is megjelennek magas regiszterben és
oktáv nyomatékosítással, ellenpontozással, sostenuto utasítással. Az utolsó néhány
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ütemben imitálják egymást a szólamok. Egy taktusnyi, koronával jelzett szünet után
az utolsó ütemben három regiszterre osztva kromatikusan tölti ki a cisz-e kistercet.
A IV. tétel a leghosszabb, de a legkifinomultabb is. Debussy, Satie, Kodály
hatása érzıdik, azonban mégis egyéni hangon közvetíti a szerzı mondanivalóját. A
tétel hangulata kifejezetten impresszionisztikus, puha, lágy hangszínek a jellemzıek,
a mf-nál magasabb dinamikai fokozat nem is fordul elı a tétel folyamán. Az új
irányzatok stílusjegyei egyértelmően láthatók, hallhatók, már nem kifejezetten a
tercelvő harmóniákat alkalmazza az ifjú Kadosa Pál, hanem a különféle
hangközöket, azok kapcsolatait, illetve az együtthangzásukat mutatja be. Nónák,
szeptimek,

kvartok,

kvintek,

valamint

az

akkordmixtúrák

használata

a

legszembeötlıbb. Sajátságosan népzenei elemek is megjelennek a tételben.
A forma négy nagyobb, világosan elkülöníthetı szakaszra osztható:

A

B

Av

kóda

(1-26 ) (27-52 ) (53-74 ) (75-86 )

Minden nagyobb formai egység több részre is bontható. Az A rész 12+14 ütemre,
ezen belül a 12= 2+2+4+4 ütem, a 14= 2+2+4+3+3 ütem.
A B rész bevezetıje után, egy kitartott, kétvonalas g hanggal indul a pentaton jellegő
és népzenei emlékeket ébresztı dallam (e-la pentaton), aminek formai képlete: A5

A5 Av, a negyedik sor azonban csak jelzésszerően van jelen. (3. kottapélda)
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A kísérı harmónia eleinte két tritónusz egymás fölött, majd az oktávot kvintre,
kvartra osztja, a 44. ütemtıl pedig kvint és tritónusz hangzik egyidejőleg. A
harmadik formai szakasz 2 bevezetı üteme után az 55. ütemtıl az A rész tér vissza,
azonban dallamában és ritmikájában is transzformálódva. Míg a kezdı A rész végén
tizenhatod szextola unisono harmónia felbontások jelentek meg a (20-23), addig az

Av szakasz végén szeptola ritmusú hangzatfelbontások törnek a magasba (71-74). A
kóda pentaton dallammal indul, visszautalva a B területen felhangzó pentatonra, ám
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itt akkordikusan, arpeggio jelleggel szólal meg. Az alsó szólam egészhangú skálával
válaszol a dallamra. A továbbiakban hallhatunk szeptimakkord bontásokat 5/8
ütemmutatóval mindkét szólamban felváltva, a 84. ütemben augmentált alakban is. A
tradícionális kompozitórikus eszközök mellett több új, modern zeneszerzıi elem is
megtalálható ebben a korai opuszban pl. kvartszeksztakkord mixtúrák, nónakkord
bontások, egészhangú skála, disszonanciák.

I/4.2 II. zongoraszvit op.1 no.2
A II. zongoraszvit terjedelmét tekintve nagyon rövid, elsı, második és negyedik
tétele rendelkezik kiírt tonalitással. Az elıbb említett tételek mind népi jellegőek, a
harmadik azonban meglepetés ebben a környezetben.
Az I. tétel Rubato népdal-imitáció unisonoban, f-moll tonalitással. Négy
ütembıl álló négysoros népi dallamszerkezet, melynek harmadik, negyedik sora
megismétlıdik.
Szerkezete: A B Bv C Bv C
Egy-egy dallamsornak az elsı két ütemében hangzik az imitált népdal, melynek
utolsó dallamhangja átkötve végigíveli a következı két ütemet. Láthatóan, hallhatóan
megjelenik a mozgás - nyugalom ellentétpár. A hosszan tartott dallamhang alatt
harmóniák váltják egymást, amelyek a funkciós harmóniarend emlékeit idézik fel.
Az elsı népdalsorban D funkciójú a kísérı harmónia, a másodikban SD, míg a
harmadikban a kezdıhang elıtt fut fel a D kiskottás akkordbontás, cimbalomszerő
hangzással. A negyedik népdalsorban a dallami anyaggal együtt szólal meg a SD,
majd a D jellegő akkord. A harmadik és negyedik népdalsor megismétlıdik. Az
ismétlıdı harmadik sort felvezetı kiskottás, cimbalom jellegő akkordbontás SD, az
ismételt negyedik sorban elsıként D harmónia jelenik meg kísérıként és csak az
utolsó pillanatban, záróakkordként hangzik fel a Tonika, azaz f-moll harmónia.
A II. tétel ugyancsak négy soros népdal-imitáció kvintváltással, a harmadik,
negyedik dallami sor megismétlésével.
Formai felépítése:

A

A5v A5v

(8)
)

( 8 ) ( 8 +4 ) ( 4+8 ) ( 8+4 ) ( 4+8

Av

A5v

Av
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E tétel hangneme Gesz-dúr, a dallam itt is az elsı tételhez hasonlóan végig oktáv
unisonoban hangzik.
A III. tétel kuriózum, megtöri a népi jelleget, az eddigi alkotásokhoz mérten
teljesen újszerő. A tétel címe Intermezzo, elıadási utasítás: Sostenuto, con fantasia.
Mindössze 14 ütemet tartalmaz. Harmóniakészlete: D7, félszőkített 7, moll hármas, a
záróakkord üres kvintő C-dúr. A második ütemtıl csak a bal kéz szólamában
vonulnak a harmóniák. (4. kottapélda)

A IV. tétel ismét népdal-imitáció.
Formáját tekintve három nagyobb szakaszra osztható:

A

B

Av

(1-24 ) (24-55 ) (56-79)
triós formára emlékeztet. Az A rész négy soros népdalszerkesztéső, az I., II. tételhez
hasonlóan megismétlıdik a harmadik, negyedik dallamsor, e szakasz formai képlete:

a av b bv. A középsı, B szakasz (trió) szerkezete: (8+4+4) + (8+4+4) ütem. A
harmadik rész formája ugyanaz, mint az elsı területé. A tonalitást tekintve a nagy A
rész C mixolídban hangzik, a középsı, B terület C frígben. A harmadik formai rész,
az Av ismét C mixolíd, amely csak az utolsó pillanatban oldódik funkciósan az Fdúr záróakkordra. Az elsı formai szakaszban a kíséret egyre feszültebb és
disszonánsabb, a kezdı ütemek hangközkészlete kis és nagy tercek, szext, szeptim,
bár a dallammal együtt itt is disszonáns a hangzás. A harmadik, negyedik népdalsor
alatt tritónuszok ereszkednek kromatikusan, majd e sorok ismétlésénél szőkített
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szeptim, terckvart, kvintszext akkordok emelkednek ugyancsak kromatikusan. A
középsı szakasz dallamkísérete a nagy C orgonapontra, valamint a c-f-c
kvartlépésekre épül a bal kézben. Az egész szvit tételeit összevetve a következı
képletet állíthatjuk fel: I. t. népdal, II. t. népdal, III.t. intermezzo, IV. t. népdal, tehát
a teljes mő formai felépítése: A A B A népdalszerkezet.

I/4.3 Hét bagatell zongorára - Magyar táncok és dalok op.1 no. 4
Magyar tánc
Kanásznóta
Lányok tánca
Szól a harmonika
Dudorászó nóta
Román tánc
Népballada

Keletkezési idı: 1923
Ajánlás: a kéziraton: Magdának
Kiadásai: Schott 1930, EMB 1969
Bemutató: Budapest, 1927, III. 12., Kadosa Pál

Kadosa Pál 20 évesen komponálta ezt a sorozatát, címekkel ellátva minden
tételt. A bagatellek inspirálója a Kodály és Bartók által közvetített folklorizmus,
nagyobb részük népzenei feldolgozás, harmóniaviláguk többnyire modális.
Az I. bagatell Magyar tánc, természetes g-mollban íródott tüzes csárdás.
Négyszer négy ütemnyi dallamsor alkotja ezt a miniatőr formát. Az elsı három
dallami sor elsı két üteme unisonoban hangzik, a dallamsorok harmadik, negyedik
üteméhez már akkordok is társulnak.
Minden sor új dallamot hoz, így a formája: A B C D
A II. bagatell Kanásznóta, szerkezete ugyancsak négyszer négy ütemes
dallamsor, amely megismétlıdik dúsabb felrakásban négy záró ütemmel kiegészülve.
A népdal formája: A Av B Bv
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A népdal elsı megszólalása egy szólamban, a basszus regiszterben történik,
szinkópált kísérettel. Az ismételten felhangzó népi dallam elsı két sora már
dúsabban, több szólammal együtt, akkordikusan kezdıdik a 17. ütemtıl. A harmadik
és negyedik dallamsor a 25. ütemtıl oktávokban folytatódik a-ról kis nyújtott
ritmusban, alatta arpeggio Fisz-dúr harmónia hangzik, ez a jelenség a dúr-moll
együtthangzását eredményezi. (5. kottapélda)

A záró ütemekben erısen D mixolíd jelleg mutatkozik, annak ellenére, hogy az
utolsó ütemben a mély regiszterben megszólaló g-f-g kiírt mordent elbizonytalanítja
a tonalitást. (6. kottapélda)

A III. bagatell a Lányok tánca staccato és ellenponttanulmány C eolban.
Három strófából áll ez a rövid tétel, egy strófa négy ütemet foglal magába. Az Éva
szívem, Éva kezdető népdal kezdıhangjait használta fel Kadosa Pál ehhez a
tanulmányhoz. Az elsı strófa unisonoban hangzik, 5/4 és 3/2-es ütemek
váltakozásával. A másodszorra felhangzó dallami sor ellenpont-technikával szólal
meg. A harmadik strófa a tetıpont, mindkét kézben oktávok hangzanak fff dinamikai
fokozattal, ugyancsak ellenpontozva egymást.
A IV. bagatell Szól a harmonika címmel Grave utasítással ellátott
korálszerően harmonizált variációs miniatőr, mindössze hét ütemet tartalmaz.
Elıjegyzése alapján G-dúr lehetne, de miután minden ütem D-re zár, inkább D
mixolídban kell gondolkodnunk. Az egy ütem terjedelmő téma a felsıszólamban egy
ereszkedı skálatöredék, amit variációk követnek. A variációk egymásutánjában a
ritmusértékek sőrősödését fedezzük fel, a negyedik variációtól körülírja a téma
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hangjait. A két alsó szólam osztinátó jelleggel kíséri a témát, a három szólam
együttesen korálszerő. A metrumot szokatlan módon jelzi: 1+2+1 negyed
(7. kottapélda)

Az V. bagatell Dudorászó nóta három formai részt foglal magába:

A

B

Av

(8) (16 ) (12 )
A 8 ütemes dallam (4+4) természetes a-mollban hangzik fel. Míg a kíséret
nagyszinkópás

elsı

négy

üteme

dallamos

a-moll

szerint

emelkedik

a

középszólamban, addig a második négy ütem negyed értékekben természetes amollban ereszkedik az alsószólam a orgonapontja fölött. A 9. ütemtıl szólamcserével
az alsó szólam mutatja be a dallamot, az elsı négy taktust dallamos a-mollban, kiskottás díszítı hangokkal gazdagítva - míg a második szakasznak e fríges színezete
van. A 17. ütem második negyedétıl átvezetı rész képez hidat a harmadszorra
megszólaló témához. Az átvezetı szakasz elsı négy ütemében C-dúr- és annak
nápolyi hangnemében (Desz-dúr) kvartszext harmóniák váltakoznak. A 25. ütemtıl
hangzik fel harmadszorra a téma, de nem viszi végig a dallamsort, hanem a 27. ütem
második negyedén megjelenı forgó motívum (diminuált témaszakasz) és a
következı egy negyedes ütemet összevonva, annak kétszeri megismétlésébe kezd. A
31. ütemben az addig diminuált forgó motívum eredeti alakjában jelenik meg újra, az
utána kapcsolódó egy negyedes ütemben pedig megfordul a két nyolcad sorrendje,
nem h-d k3, hanem d-h k6 szól egymás után. A 33. ütemtıl egy rövid kódával zárja
ezt a bagatellt, ahol már csak hangfoszlányok jelzik a tétel végét. Az utolsó

26

pillanatban teljesen váratlanul Kadosa Pál fanyar, humoros stílusára jellemzıen nem
konszonánsan, hanem disszonánsan, h-c kis nónával zárja a darabot.(8. kottapélda)

A VI. bagatell Román tánc, a páros és páratlan lüktetéső ütemek gyors
váltakozására írott tanulmány. Szerkezetét tekintve három tagú forma: A B A
Az A szakasz népdalformájú, strófikus szerkesztéső, formai képlete: a av b av
Egy strófa nyolc ütemnyi, melynek egy-egy dallamsora váltakozva páros és páratlan
ütemeket tartalmaz. A sorok elsı üteme mindig páros lüktetéső, legtöbbször kíséret
nélküli dallam, a dallamsor minden második üteme páratlan és akkordikus. Az A
terület d dór színezető, azonban a szerzı váltogatja a funkciós és a modális
harmóniákat. Az elsı két strófa harmóniarendje: 2. ütem d tonikai akkord, 4. ütem
modális VII. fok, 6. ütem dúr SD, az elsı strófa 7. ütemében egy negyed erejéig a
domináns harmónia, A-dúr akkord is megszólal. A strófát záró harmónia ugyancsak
d tonikai akkord. A harmadik strófában ellenpontot is kap a dallam, míg a negyedik
oktávban, nyomatékosítva szólal meg. A B középrész új témával jelentkezik,
ugyancsak strófikus szerkesztéső, két 16 ütemes strófa alkotja ezt a szakaszt. Élénk,
páros lüktetéső népi jellegő dallamot hoz arpeggio akkordok kíséretével. A már
említett líd kvart, g-cisz többször is hallható ebben a középszakaszban. (9.
kottapélda)

Az elsı tizenkét ütem G lídben hangzik, a strófa vége azonban e-mollra vált, a
második strófa tizenkét ütemig megegyezik az elsıvel, az utolsó négy ütem egy k3cel feljebb lép az elızıhöz képest, így tehát G-dúrban zár a középrész. Da Capo-s
szerkezető a tétel, az A részt újra hallhatjuk.

27

A VII. bagatell a Népballada alapjául Kodály Zoltán népdalgyőjtésébıl
származó Látom az életem kezdető népballada szolgál, melyet Kodály a bukovinai
Istensegíts-bıl győjtött 1914-ben.30
Formai felépítése: A B C D
Elsı ízben unisono szólal meg a népdal, a sorvégeken egy-egy szekundonként
ereszkedı akkord kiegészítésével, majd augmentált alakban egy negyed szünet
eltéréssel imitációban is halljuk a dallamot. (10. kottapélda)

30

Kodály Zoltán: A magyar népzene (Zenemőkiadó Budapest 1973) 144. o.
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I/4.4 Epigrammák - Nyolc kis zongoradarab op. 3
Régi nóta
Valse francaise
Vígan, hetykén
Felhangsor-studium
Grimasz
„1922”
Valcer
Panaszoló

Keletkezési idı: 1923-24
Ajánlás: B.G.-nek
Kiadásai: Schott 1930, EMB 1966
Bemutató: Bp. ZAK kisterem, 1926. IV. 10. Kadosa Pál

Az epigramma a görög irodalomból származó szó, valamely gondolatot,
általános igazságot rövid, csattanós, szellemes formában mond el, az ókorban
emlékmővekre, síremlékekre, fogadalmi tárgyakra vésett rövid verses felírat. Kadosa
Pál epigrammái is tömör, szellemes, lényegi elemeket, gondolatokat közvetítenek.
Mindegyik epigramma rendelkezik címmel, az annak megfelelı zenei tartalom
tükrözıdik a zeneszerzı egyéniségén keresztül. Végigtekintve a nyolc kis
zongoradarabon, egy kivételével (III. epigramma) nincs elıre meghatározott
tonalitása, valamint szembetőnı a rövid szakaszokon belüli nagy dinamikai- és
érzelmi kilengés. Az egész sorozat a folklór és az expresszionizmus stílusjegyeit
hordozza.
Az I. epigramma Régi nóta, mely stílusában is régi, ereszkedı, négy soros
rubato népdalt mutat be, mely dallam az Imhol kerekedik kezdető Bartók által
Kórógyban (Slavónia) lejegyzett népdalt idézi.31 A régi nóta dallami váza, mint egy
emlékkép jelenik meg díszítés nélkül hozva a dallamot, metrumjelzése is szokatlan,
egy negyed (11. kottapélda)
31

Kodály Zoltán: A magyar népzene (Zenemőkiadó Budapest 1973) 111. o.

29

A négy ütemes dallamsorok h-a-g-fisz kezdıhangokról ereszkednek, alattuk arpeggio
jelleggel hosszan tartott akkordokkal, melyek az e-d-c-a alaphangokról induló üres
kvintes akkordok ugyancsak ereszkedı vonulatát mutatják. A 19. ütemtıl kezdıdik e
tétel második része, ahol tovább folytatódik a harmónia süllyedése. Hosszan tartott
F-dúr akkord fölött a 21. ütemben a téma kezdıhangjait idézi a-ról, négy ütem múlva
a 25. ütemben tritónusszal magasabban desz-rıl, majd a téma második ütemében
hangzó kis éles ritmus továbbfejlesztésével egyre magasabbra kapaszkodva, óriási
indulatkitöréssel éri el a tetıpontot. Kóda jelleggel a második dallamsor
transzformált, kibıvült változata hangzik a mélyben, a balkéz szólaltatja meg halkan,
e hangon lezárva a nótát.
A II. epigramma a Francia keringı címet kapta. Kottaképe áttetszı, ritka
szövéső, a dallam mindig szólóban kezd, késıbb egy-egy kísérı hang társul hozzá.
Formailag két nagyobb részre tagolható, az elsı szakasz 14 ütemet foglal magába,
azon belül 4+4+6 taktusra bontható, a második része egy 18 ütemes egység
4+4+5+5-ös tagolódással. Mindkét szakasznak csak a végén, az utolsó taktusban
jelenik meg a hagyományos keringıkíséret, jellemzı módon Kadosa Pál fanyar
humorára.
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A III. epigramma Vígan, hetykén, a ciklusban ez az egyetlen, elıre
meghatározott tonalitással rendelkezı tétel, B-dúrban komponált kis forma.
Mindössze 20 ütembıl áll, rövid, tömör, hatalmas dinamikai kontrasztokkal
színesítve.
Formailag a következıképpen tagolható:

A

B

kóda

(4+3) (2+2+5) (4 )
A IV epigramma Felhangsor-studium, amely különleges akusztikai kísérlet a
basszus regiszterben némán lenyomott billentyők és a fölötte megszólaltatott dallam
együtthangzására.

Formája:.

A

B

A+B

(5 ) (4+4) (2+2)

kóda
(4)

A harmadik szakasz A+B az elsı kettınek elsı ütemét ötvözi, diminúciót is
alkalmazva a 15. és 17. ütemben. A d-t tekinthetjük szabadon értelmezve, tonális
alaphangnak. (12. kottapélda)
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Az V. epigramma Grimasz fergeteges és nagyon szellemes, néhány ütem
kivételével moll - ritkábban dúr hármashangzat mixtúrák váltogatják egymást,
azonban többször egyszerre is megszólal két különbözı hármashangzat bitonalitást
eredményezve, például a 4. ütemben cisz-moll, e-moll akkordok együtthangzása,
vagy a 9-10. ütemben cisz-moll, d-moll akkorddal teremt bitonális hangzást. A darab
tonalitása d. Formája szabad háromtagúságnak tekinthetı, a középrész kezdetét
többféleképpen lehet értelmezni. Mindenképpen figyelemre méltó, hogy a sorozat
legmarkánsabb dinamikai utasítása található ebben a tételben, a tizenharmadik ütem
oktávskáláját ffff hangerıvel kéri a szerzı. (13. kottapélda)
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A VI. epigramma az „1922” címet viseli, egy ebben az idıben divatos tánc, a
shimmy stílusában íródott. Hindemith azonos címő zongoraszvitjére reflektál ez a
miniatúra, valamint Stravinsky Piano Rag Music c. mőve is ihletıje lehetett e
darabnak. Valóban rendkívül tömören fogalmazott itt a szerzı, hiszen 6 ütem az
egész darab, azonban ennyi is elég ahhoz, hogy a stílus hangulatát megérezzük.
Hindemith az „1922” szvit befejezı Ragtime tételéhez a következı tanácsokat adja
az elıadó számára:„…Játszd ezt a darabot szabadon, de ritmusában mindig feszesen,
mint egy gép. Tekintsd a zongorát egyfajta ütıhangszernek és bánj vele ennek
megfelelıen.”32 A VI. epigrammára tekintve Hindemith tanácsa hasonlóan helytálló.
Kadosa Pál is mesteri módon aknázza ki a zongora ütıhangszer-effektusait.
(14. kottapélda)

A VII. darab Valcer fanyar, ironikus, disszonáns, nagyon gyors keringı.
Három részre tagolható, visszatéréses kis forma:

32

A

B

Av

(4+5)

(6+4)

(5+7)

. Pándi Marianne: Hangversenykalauz-Zongoramővek (Zenemőkiadó Budapest 1980) 323. o.
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A keringı a visszatérı szakaszban éri el csúcspontját, a 25-26. ütemben, ahol az
eredeti, triolás alakú témához képest ritmikai és tonális váltással dübörög, viharzik
ereszkedve az unisono téma. A tétel végén ütemeken át zeng a d hang, a legutolsó
megszólalás is az, így d a keringı tonikája. (15. kottapélda)

A VIII. epigramma Panaszoló is rendkívül tömör, mindössze 8 ütemnyi,
azonban ambitusa szinte az egész klaviatúrát igénybe veszi. A szerkezete 2+4+2
ütem. A darab négy sorban kottázott, a dallamot mindkét kéz pp unisono oktávban
játssza. Minden dallami fél kotta alatt a másik két sorban komplementer harmónia,
vagy harmóniák szólalnak meg. A második ütem dallamában b2 lépés le, a
harmadikban n7 nyújtózkodás fel, illetve a két utolsó ütemben egymást követik a n7ek, e hangközlépéseknek is köszönhetı a panaszos hangvétel, azonban a darab
legvégén felhangzó D-dúr harmónia feloldja a kis tétel panaszos hangulatát
megnyugtató, békés végkicsengéssel zárva a ciklust. (16. kottapélda)

I/5 Érett kompozíciók és gyermekdarabok (1926-37)
I/5.1 I. zongoraszonáta op. 7
I.

Allegro maestoso

II.

Molto allegro
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III.

Adagio

Keletkezési idı: 1926. VI. 10.-VII. 20.
Ajánlás: Magdának
Kiadás: EMB 1968
Bemutató: Bp. Musica terme, 1928. II. 21., Kadosa Pál

Kadosa Pál eddig bemutatott korai, a tanulóévek alatt keletkezett mővei után
az I. zongoraszonáta (1926) zeneileg és technikailag is hatalmas fejlıdésrıl,
minıségi változásról tanúskodik. Az 1926-os év igen termékeny volt az egyik nagy
példakép, Bartók Béla életében is. Ebben az évben keletkezett a Szonáta, a
Szabadban ciklus, a Kilenc kis zongoradarab, valamint az I. zongoraverseny.
Ahogyan a korábbi években Bartókra is hatottak többek között Schönberg és
Stravisky merész zenei újításai, úgy együttvéve Bartók, Schönberg, Hindemith és
Stravinsky mővészete, zenei nyelvezete, stílusa is természetszerőleg nyomot hagyott
az 1920-30-as évek fiatalabb zeneszerzı generációjának kompozícióin. Kadosa Pált
különösen is érdekelték a magyar és az európai újítások a zenében, sokat
tanulmányozta,

analizálta az

újonnan

megjelent

mőveket.

Zeneszerzıként,

zongoristaként egyaránt nyitottsággal közelített a legújabb zenei alkotásokhoz.
Tehetségének, nagy tudásának köszönhetıen tudott olyan egyéniség maradni, akinek
mőveit nem lehet összetéveszteni más zenei alkotásokkal.

I. tétel
A zongoraszonáta elsı tétele szonáta formájú, elıre meghatározott tonalitása nincs,
de a D centrális hangnak tekinthetı. A fıtéma hangjai a C kivételével a tizenkét fokú
hangkészlet

valamennyi

hangját

tartalmazzák.

Energikus,

nagy ambitussal

rendelkezı unisono, többnyire oktávokban komponált a téma, amelyben sok a
kromatikus elem. A gyakori kromatika, mint kompozíciós eszköze az új
irányzatoknak, az egész szonátát átszövi. (17. kottapélda)
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A fıtéma bemutatása után a fıtéma-területen belüli középrésszel folytatódik az 5.
ütemtıl egy imitációs szakasz, amely négy ütemig tökéletes kánon, majd egy
ereszkedı szekvencia készíti elı az újabb fıtéma motivikus megjelenését
ellenponttal, méghozzá a témamotívumot halljuk tükörfordításával a 14-15. ütemben.
A továbbiakban ütemenként egyre feljebb kapaszkodik ez a motívum. Az oktávot
gyakran osztja kvintre, kvartra az egész tételben, sőrőn alkalmazza ezt a felosztást,
mint a 18. ütemben is. A 19-26. ütemig tartó átvezetı részben a 22. taktustól
tritónusz szekvencia emelkedik kromatikusan a felsı szólamban, míg a 24-26.
taktusban két tritónuszt hallunk egymásra építve, (f-h, c-gesz) ismételgetve a
melléktéma megjelenéséig.
A

melléktéma

karaktere

teljesen

elüt

a

fıtémáétól,

nyugodt

szekundlépésekkel indul a második téma a 27. ütemtıl, elsı elhangzásakor egy
szólamban, majd oktávokban megismétli. (18. kottapélda)
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A melléktéma területén találkozunk imitációs szerkesztéssel, (39-40, 43-44. ütem)
szekvenciával, n2-ok kromatikus, párhuzamos mozgásával. A 47. ütemtıl csak
néhány hang, azonban az 50. ütemben az elsı hang kivételével kromatikusan
ereszkednek a n2-ok nyomatékosítva, kiemelve a disszonáns hangzást. Ez a
disszonáns skála vezet a zárótémához.
A zárótéma az 51. ütemben „ff e marcatissimo” kvint-kvart osztású oktávokkal
kezdıdik, ez alatt az alsó szólamban egymás után szeptimek, nónák szólalnak meg,
valamint egészhangú skálatöredékek is színezik e témát. (19. kottapélda)

A zárótéma végét n7-ek és n2-ok triolás komplementeritása uralja ütemeken át.
A kidolgozási rész a 61. ütemtıl indul a fıtéma transzformált elsı két ütemének
szekvenciájával. A következı néhány ütemben Kadosa Pál tanúbizonyságát adja,
hogy mesteri módon alkalmazza az ellenpont technikát. A fıtémához ellenpontként a
fıtéma-szakaszon belüli középrész kezdıhangjait választja, elıször kétszólamú, majd
három, sıt négyszólamúra fejleszti e néhány ütemet. (20. kottapélda)
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Hindemith is, - akivel késıbb baráti-levelezı kapcsolatba került - kiválóan
alkalmazta mőveiben az ellenpont technikát. Hindemith nagy hatással volt Kadosa
Pál kontrapunktikus gondolkodásmódjára.
A 71. taktustól a melléktéma variánsa jelenik meg kvartokban. Erıteljes disszonancia
határozza meg a hangzást ezen a szakaszon. Egy újabb, remek ellenpontos szakasz
kezdıdik a 83. ütemtıl, amely magában foglalja a fıtéma motívumot, ennek
fordítását, a melléktéma kezdıhangjait, valamint a fıtéma-területen belüli középrész
indítóhangjait. (21. kottapélda)

A zárótéma motívumának variánsa is felhangzik a 94. ütemtıl kezdıdıen, majd egy
négy ütemes átvezetéssel a reexpozíció kezdıdik. A kidolgozási részben az
expozícióban hallott összes témát feldolgozza. A visszatérés a 101. ütemtıl indul, a
fıtéma kezdıhangjait imitálja ütemeken át szőkmenetben, fordításban. Tritónuszok
szekvenciája vezet a melléktémához, amely a 114. ütemtıl egy kvinttel lejjebb szólal
meg az expozícióhoz képest. A melléktéma harmadik taktusában lépegetı
skálatöredék önálló életre kel a 120. ütemtıl kezdıdı imitáció-sorozattal, majd a
131. ütemtıl induló mozgékony, nyolcadokból álló szekvencialáncolat vezet el a
139. taktustól kezdıdı záró témához. A kóda a fıtéma motívumából építkezik
szekvenciálisan, azonban a tételt a záró témára emlékeztetı anyag zárja.

II. tétel
A tétel gyors, dinamikus, ötletgazdag, szinte az egész az elsı tétel témáiból
építkezik, azokat dolgozza fel a legkülönbözıbb módokon. Az alsó szólam az I. tétel
fıtéma anyagából merít ötletet, az elsı öt hangot használja fel, osztinátó jelleggel
peregnek a nyolcadok. A négy bevezetı ütem után az eddigi váltottkezes osztinátót a
bal kéz folytatja, míg a jobb kézben ugyancsak az elsı tételbıl idéz, a melléktéma
szekundlépéseit ismerjük fel. Kis f-rıl indul a téma, az osztinátó basszus felett egy
szólamban. (22. kottapélda)
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Nyolc ütemmel késıbb, a 13. taktustól kis g-rıl halljuk ugyanezt a témát, amelyhez
egyvonalas g orgonapont társul ütemeken át. Újabb témavariáns következik a 21.
taktustól, immáron oktávokban d-rıl kezdıdıen hangzik fel, néhol megváltoztatva a
hangközlépéseket, majd egyre magasabbra törekedve, szinkópás formációban is elér
a 29. ütemmel kezdıdı kulmináló területhez, amely a 44. ütemig bezáróan az I. tétel
zárótémájával rokon anyagot dolgozza fel ezen a hosszabb szakaszon.
(23. kottapélda)

Váltakozó ütemek jellemzıek ezen a területen, 2/2 után 3/2, majd 3/4 után 7/4. A 3132. és a 35-36. ütemekben a 3/4-es metrumban 6/8-ba komponált keringıkíséret
hemiolát hoz létre. E kulmináló, ütıeffektusos terület utolsó néhány üteme a
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basszusban kromatikusan ereszkedı, majd ismételgetı kvintek sorozatával zárul, a
felsıszólam komplementer szők kvintjeivel együtt. A 45. ütemtıl újabb
témavariánssal találkozunk, most táguló-szőkülı kettısfogások formájában jelenik
meg a téma e-rıl, alatta a balkéz osztinátója egy n2-al feljebb lépett az elıször
hallotthoz képest. (24. kottapélda)

E témavariáns rövid bemutatása után a középrész az 56. ütemtıl „új” anyaggal
jelentkezik, egy kétszólamú, imitációs szerkesztéső dallami sorral, amely egyáltalán
nem új, hiszen a tételt kezdı osztinátóból származik, távolabbról a fıtéma variánsa.
A középszakasz fordított témafejek szőkmenetes imitációjával folytatódik, ami után
újabb variációban halljuk a téma elejét a 80. ütemtıl, az alsó szólam eredeti alakban,
míg a felsı szólam fordított formában szólaltatja meg, ugyancsak szőkmenetben. A
tételt indító téma eleje jelenik meg újra az osztinátó basszussal együtt a 88. taktustól,
repríz jelleg mutatkozik ezen a területen. Nagy építkezés után a 104. ütemhez érve,
amely ismételten egy kulminációs szakasz, különös módon az I. tétel fıtémamotívumát idézi összefonva a melléktéma kezdıhangjaival. (25. kottapélda)
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Ezt a kulmináló szakaszt a 120. ütemtıl több regiszteren keresztül legördülı, b-rıl
induló 2:1 modellskála zárja ( a 2:1 modell a b és d között található). A 122. ütemtıl
már csak az elsı négy nyolcadot ismételgeti ütemeken át. Hatalmas dinamikai
kontraszttal p folytatódik a tétel a 125. taktustól az utoljára felidézett témavariánssal
(kettısfogásban) az osztinátó basszussal együtt, majd a továbbiakban e pergı szólam
fölött e-a kvarthangközök ismétlıdnek különbözı regiszterben. Hosszú feszült
szünet után mélyen a basszusban pp kvintola gurul a záróakkordra, melyet néhány
ütemmel korábban már hallottunk két-háromvonalas regiszterben. A zenei feszültség
nem szőnik meg az utolsó akkord elhaltával, hiszen még három egész ütemnyi
szünetet komponált a szerzı. A korábban elemzett mőveknél nem fordult elı ilyen
hosszú, tételt záró, feszültséget kívánó szünetsorozat.

III.tétel
Már ebben a korai szonátában érezhetı az az egyéni, csak Kadosa Pál stílusára
jellemzı parlando, fanyar líraiság, ami a késıbb született mővek lassú tételeinek is
sajátja.
A rondó szerkezet jelei nyomokban megtalálhatók, ám a tétel inkább szabad
formának tekinthetı. A tétel fıtémája mellett a már ismert témák többször
visszatérnek a legkülönfélébb variációkban. A téma a nagy C fölött f-h tritónusszal
kezdıdik, a második, illetve a negyedik ütemben ezt a tritónusz hangközt színezi a
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benne rejlı apró hangértékekkel. A második nekiindulás második üteme már variáns,
egy tizenhatod triola és egy kis éles ritmus kapcsolódik egymáshoz. (26. kottapélda)

Ez a motivika önálló életre kel a 13. ütemtıl variálva, imitálva, valamint e
motívumhoz kapcsolódnak unisono megszólaló hosszabb-rövidebb hangsorok 2:1
modellben. A 17. ütem ilyen típusú feltörekvı modellskálája vezet a 18. ütemben
kezdıdı variált témához, amely most a basszus regiszterben szólal meg, f-h b4
helyett csak a h-t ismételgeti és sőríti két ütemen keresztül.
A 26-27. ütemben az elsı tétel fıtémájának kezdıhangjait idézi fel diminuált
formában. A 31-32. taktus ugyancsak ennek a témának egy újabb variánsát mutatja
be szekvenciában. A 37. és 39. ütemben az elsı tétel melléktémájának kezdetét
fedezzük fel transzformált alakzatban, tritónusz hangközökben. A 42-43. taktus az
elsı tétel záró témájára emlékeztet diminuált alakban, továbbá a 44. ütemtıl négy
ütemen át a kvartoké a fıszerep, egy kvint hangköz kivételével kvartközpontú e négy
ütem. A 48. ütemtıl ismét a tétel témáját halljuk dús, akkordikus hangzással,
patetikusan, majd e téma egyre mélyebb regiszterbe süllyedve fokozatosan
elcsendesedik. A tétel utolsó hangjai igazi Kadosás fanyarsággal halnak el. (27.
kottapélda)
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I/5.2 II. zongoraszonáta op. 9
Allegro
Andante moderato
Presto
Allegro
Keletkezési idı: 1926-27
Ajánlás: Magdának
Kiadásai: A szerzı kiadása 1929; Schott 1930, Zk 1965
Bemutató: Bp., Zak., 1927. III. 29., Kósa György

E zongoraszonátát a szerzı felkérésre átdolgozta fúvósnégyesre (oboa, klarinét, kürt,
fagott).
Bemutató: 1928. I. 19. Modern Magyar Muzsikusok elsı koncertjén
E mőfajban magyar kompozíció nem született korábban.
Kézirata elveszett, kiadatlan

Kadosa Pál mővei közül a II. szonátát adta ki elsıként a Schott kiadó 1930-ban. A
neoklasszicizmus és a folklór találkozásából született ez az alkotás. 1926 tavaszán
ismerte meg Kadosa Pál Stravinsky felkavaró új stílusát, amely Bartókra is
elementáris erıvel hatott. Az új stílussal való megismerkedésbıl fakadóan jött létre
ez a remek és mutatós szonáta, amely keletkezésétıl fogva komoly sikereket aratott.
A sikerek bizonyítékaként néhány zenekritikusi megjegyzés, minısítés olvasható a
Melos folyóirat 1931/júliusi számában, amely az Új Zene Nemzetközi Társasága
német szekciója által Bad Pyrmont-ban rendezett fiatal, tehetséges zeneszerzık
mőveinek bemutatását szolgáló fesztiválról számol be. Kadosa Pál II. szonátájáról
így nyilatkoztak: „A magyar Kadosa Pál a keleti népzenébıl kap indíttatást. Nem a
megszokott módon dolgozza fel ezt az inspirációt, csupán ritmikus és melodikus
szubsztanciáját ragadja meg, s belılük formálja ki tisztaságával és hangzási
folyamatainak közvetlenségével feltőnı kiváló szonátáját.” (Heinrich Strobel) 33
33

Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó 1978) 89. oldal
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„A legjobb teljesítmény: Kadosa Pál egyik szonátája… következetes és
temperamentumos tartásával felkeltette ama kívánságot, hogy a zeneszerzı más
mőveit is megismerjük.”(Westphal)34

I. tétel
Formája rondó, képlete:

A

B

Av

C

(1-20)

(21-40)

(41-56)

(57-98)

A

B

Av

C

Av

D

(99-122) (123-164)

Av

(165-184) (185-204) (205-220) (221-262) (263-286)
A téma a-e dudabasszusra épülı szőkkromatikájú dallami sor, 10 ütemet foglal
magába, majd újra nekilendül. 7 ütem azonos az elsı elhangzással, de a 18. ütemtıl
változik az irány és a hangközlépés is mindkét szólamban. A 21. ütem elıkészítı az
unisono népdal-hangvételő dallamhoz az elsı epizódban (B), figyelemfelhívó,
dobbantós jellegével vezet rá az öt ütemes népies dallamra, amelyet megismétel,
azonban a dallamsor végét itt is más hangközökkel zárja. Az epizód része még
kétszer négy ütem, a dobbantós jellegő 21. taktussal játszadozik, a második negyed
hangközeit szőkítve. A 41. ütemtıl a rondótéma hangzik fel újra, most kereszt
elıjegyzéssel, a b-vel enharmónikus aisz jelenik meg. A balkéz szólama bıvült,
mindig nyolcad szünet után ütemeken keresztül ismételt orgonapontszerő szólam
hangzik fel, amely a késıbbiekben már ütemenként változik, fölötte tematikus
motivikából szerkesztett szekvencialánc vezet egy újabb, hangzásában teljesen
különbözı epizódhoz (C). Akkordikusan, ff hangvételben vonuló szinkópákkal indul
az epizódnak minden dallamsora az 57. ütemtıl. Kontra és nagy C oktávval
kezdıdnek e dallamsorok, az elsı sor 8, a második 9, a harmadik, negyedik sor ismét
8 ütembıl áll. Népies, ugyanakkor patetikus jellege tagadhatatlan. A 89. ütemtıl egy
10 ütemes fürge szakasz vezet át a fff dinamikával jelzett újabb, kulmináló
témamegjelenéshez (Av). Oktávban és kissé transzformálódva, lengı basszus
kíséretével szólal meg a téma. A 123. ütemtıl a (D) epizód hangzik fel, amely nem
más, mint a téma augmentált anyagából szerkesztett fugato, végig basszus
regiszterben négy témabelépéssel, négy szólamúvá duzzadva. A témák kvart
34

Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó 1978) 89. oldal
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távolságban imitálják egymást, a szólamok h-e-a-d hangokról kezdıdnek. A fugato
jelenléte a neoklasszicizmus barokk jellegére utal. (28. kottapélda)

A továbbiakban a 165. ütemtıl a tétel fugato elıtti szakasza ismétlıdik, új anyag nem
hangzik el, változás csak a hangmagasságban történik. Az egész tétel nagymérető
háromtagúsággá olvad össze, ahol a fırész A B A C A, a középrész D, majd ismét
az A B A C A szakasz következik.

II. tétel
E tételben teljesen nyilvánvaló a magyar népzenei hatás, a rá jellemzı szerkesztés és
ritmus. A tétel formaképlete:

A Av B
(8) (8)

Av C Av

(8) (8)

(6) (9)

tehát rondószerő. Egy négysoros dallam a fıszereplıje e tételnek, nyújtott és éles
ritmusok keverékével. Maga a téma saját dallami anyag, fıként kromatikus
lépésekbıl építkezik. Az elsı két dallami sor megegyezik, a g hangot írja körül alsó-
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felsı váltóhangokkal, a harmadik sor kilendül sz5 távolságra, a negyedik sor cisz-rıl
indul, ám többször nem fordul elı ilyen formában. (29. kottapélda)

A rondótéma elıször kísérı szólamok nélkül a basszus regiszterben hangzik fel. A
zeneszerzıi utasítás különleges: indifferente = semlegesen, közömbösen. A 9.
ütemtıl variált formában jelenik meg a dallam elsı sora, egy oktávval magasabban,
más hangközlépésekkel és irányváltással. A második dallamsor újdonságot hoz,
verbunkos jellegét a ritmika és a b2 adja. A harmadik sor kapaszkodik a
legmagasabbra, míg a negyedik, diatonikus lezáró sor. (30. kottapélda)

A szerzı a folytatásban, -amelynek epizód szerepe van- a 17. ütemtıl komplementer
ritmusokkal, dinamikai és tempóbeli fejlesztéssel éri el az újabb témavariánst, amely
túlnyomóan oktávban zeng a balkéz szólamában a jobb kéz trillás kísérete alatt. A
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33. taktustól egy rövidebb epizód vezet a tétel csúcspontjához, egyben befejezéséhez
is, ahol fff dinamikai jelzéssel robban be a téma a 39. ütemben a balkéz szinkópás,
illetve szinkópaszerő kíséretével együtt. Az utolsó két ütem ismételten jellegzetes
„Kadosa névjegy”, a hatalmas energiával megszólaltatott téma utolsó dallamsorának
elsı ütemét (45. ü.) megállítja az ütemvonal fölötti koronával, majd hirtelen p
dinamikára vált, sostenuto utasítással. E rövid tételen végigtekintve megfigyelhetı,
hogy az epizódok is a népdalszerő rondótéma variánsai, származékai, tehát
kimondható, hogy monotematikus.

III. tétel
A III. tétel valójában Scherzo, Presto tempójelzéssel, triós formában: A B Av.
Barbarisztikus karakterő, unisono oktávok ütıs jellegő sorozata keretezi a tételt,
váratlan súlyeltolódásokkal, hemiolákkal. A fırész és a visszatérés egyaránt
háromtagú, a trió egy 16 ütemes szabad anyag és annak egy kvarttal följebb történı
variált ismétlése, osztinátó kísérettel. A tétel részletezı formai képlete:
Fırész

A (a
16

Trió

b

a)

16

16

B ( c cv )
16

Visszatérés

Av ( a

b

av )

16

16

30

16

Rendkívül energikus, dinamikus zene, örömteli játék.

IV. tétel
Az utolsó tétel táncos karakterő, elıretekintve a Concertino, azaz a II.
zongoraverseny utolsó tételére, annak elıképe is lehetne. A 2/4-es lüktetéső
ütemekben kis nyújtott, kis éles, valamint triola ritmusképletek váltakoznak,
mindössze két ütemben billen meg az egyensúly a darab folyamán, a 28. és a 35.
ütemben, ahol a metrum jelzés egy negyedre vált. Formáját tekintve ez a tétel
rondószerő:

A

Átv ( A ) B

Av

C (A )

Bv

Av

8+8
8
7+7+2
8
8
12
8+10
Az elsı szakasz magában foglalja a nyolc ütemes témát, illetve annak egy oktávval
magasabban történı megismétlıdését, majd a téma anyagából kialakuló párbeszédet
átvezetés gyanánt a B részhez. A téma dallamában nem látunk módosító jeleket,
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csupa fehér billentyőn szólal meg a diatónikus dallam, ambitusa a kis g-tıl az
egyvonalas a-ig terjed az egyvonalas f hang kivételével. (31. kottapélda)

Az elsı epizód (B) kétszer 7 ütem + 2, a második hét taktus az elsınek egy oktávval
magasabban és oktávokkal dúsított megismétlése. Két komplementer, oktávos
felvezetı ütem után következik az újabb rondótéma, amely egyben a tétel
kulminációját is jelenti a 41. ütemtıl kezdıdıen. Oktávokkal megerısítve fff
dinamikával magas regiszterben indul a nyolc ütemes téma, ami után egy imitációs
szerkesztéső nyolc taktusos epizód következik (C) a 49. taktustól, amely anyagát
tekintve transzformálódott rondótéma, majd ehhez kapcsolódik a (B) szakasz egy
újabb variánsa az 57. ütemtıl. Ez az epizód unisono skálatöredékkel vezet rá az
utoljára megjelenı ugyancsak unisono témára, amelyben a tempót, dinamikát,
hangulatot illetıen egyaránt hatalmas fokozást kér a szerzı az elıadótól. A
változékony tonalitású tétel végül a záróhangra érkezik, visszautalva az I. tétel
hangnemére. (32. kottapélda)
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I/5.3 További zongorára írott mővek a Concertino-ig
A mőveket nem elemzem, terjedelmi okok miatt felsorolásszerően mutatom be a
hozzájuk tartozó adatokkal.

Al fresco Három zongoradarab op. 11a
Capriccio in modo ongharese
Allegro robusto
Allegro giocoso
Keletkezési idı: I. 1926, II. 1928, III. 1929
Ajánlás: I. Kósa Györgyéknek, II. Vilmának, III. Bíró Sárié
Kiadásai: Schott 1930, EMB 1966
Bemutató: II. Bp., Esplanade Szálló, 1930. I. 12. Kadosa Pál
Teljes elıadás: Szatmári Tibor

Szonatina zongorára op. 11b
Con Fiducia
Triste
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Keletkezési idı: 1927. VI. 25., IX. 6.
Ajánlás: Klárának
Kiadásai: Schott 1930, EMB 1964
Bemutató: Bp. Musica terme, 1928. III. 31., Kadosa Pál

III. zongoraszonáta op. 13
Presto con fuoco
Keletkezési idı: 1930. V. 26.
Ajánlás: B. L.-nek / Bíró Lotte /
Kiadásai: Schott 1931, EMB 1966

I. zongoraverseny op.15
Allegro con brio
Andante
Vivace
Keletkezési idı: 1931. V-VII.
Ajánlás: Lotte Bírónak
Kiadás: Zk 1961
Bemutató: Amsterdam, 1933. VI. 9.
Concertgebouworkester, Kadosa Pál, vez. Eduard van Beinum

Az Amsterdamban tartott nemzetközi fesztivál volt az elsı olyan nagy- szabású
fórum, ahol Kadosa Pál I. zongoraversenye elhangzott, ráadásul a zongoraszólamot a
szerzı elıadásában hallhatta a fesztivál közönsége. A mő és az elıadás nagy sikert
aratott. A Les Beaux Arts c. brüsszeli lap munkatársa a következıképpen reagált: „ A
mő bıvelkedik disszonanciákban, gondolatait áthatja bizonyos ösztönös szilajság, de
valódi

kvalitásokkal,
35

tanúskodik.”

erıteljes

kifejezıkészséggel

megáldott

komponistáról

A bécsi Anbruchban, az avantgarde egyik sajtóorgánumában így írt

Paul Stefan, a lap szerkesztıje:„ A magyar Kadosa megveszteget a plaszticitás, a
tiszta zenekari színek és a jó formai diszpozíció iránti érzékével. İ zenei
ıstemperamentummal fordul a melodikus mővek annulálása ellen. A meztelen
igazság páthoszával aratott nagy sikert.” A Melos c. folyóirat is reagált erre a nagy
35

Bónis Ferenc: Kadosa Pál monográfia 8. o.
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sikerre: „ A magyar Kadosa Pál „ Zongorára és zenekarra írt Koncertmuzsikával”
jelent meg, amely stilárisan elıképként Bartókra és Stravinsky-ra hivatkozik, ám
mégsem hat epigonnak.”36
Három könnyő szonatina zongorára op. 18a
Szonatina I.
I.

Allegro

II.

Andante

III. Vivace
Szonatina II.
I.

Allegro moderato

II.

Andante moderato

III. Presto
Szonatina III.
I.

Allegro

II.

Andante

III.

Allegretto vivace

Keletkezési idı: 1931. XI.
Ajánlás: für Lotte
Kiadásai: Schott 1932, EMB 1965
Bemutató: Bp. ZAK, 1932. II. 18., a Fodor Zeneiskola növendékei

Nagy tetszést aratott a Zeneakadémián e Gyermekszonatina együttes. Breuer János
így ír a könyvében: „Amennyire tudom, ez volt az elsı pedagógiai bemutató
Magyarországon - de az is lehet, hogy Európában, vagyis az elsı olyan nyilvános
bemutató, amelyen gyermekeknek írott mőveket gyermekek is adtak elı.”37 A három
szonatinát elıadta : Forgács Pál (Kadosa Pál növendéke), Klein Éva (Szatmári Tibor
növendéke), Benedikt Klára (Varró Margit növendéke).
Pedagógia jellegő mővek, gyermekdarabok komponálása mindig is komolyan
érdekelte Kadosa Pált, kísérlet és kihívás is volt egyben, hogyan fogadják a
gyermekek az új, szokatlan hangzásokat tartalmazó darabokat. Természetesen más
36
37

Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó 1978) 93. o.
Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal 69.o.
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cél is vezérelte a szerzıt, zenei apostolkodása is szerepet játszott ebben: bevezetni a
gyermekeket az új, modern zene világába.

Öt vázlat zongorára op. 18b
Dédicace
Fughetta
Valsette
Dance barbare
Chanson a boire ( De baut )
Keletkezési idı: 1929-1931
Kiadásai: Bárd Ferenc és Társa 1947, Zk 1950

Népdalszvit zongorára op. 21
Presto
Andante moderato, molto capriccioso
Vivace
Rubato
Allegro robusto
Keletkezési idı: 1933
Kiadás: Cserépfalvi Könyvkiadó 1949, EMB 1950
Bemutató: Bp., a Budapesti csehszlovák kolónia magyar kultúrestje, 1934. IV. 29.
Kadosa Pál Szerzıi hangfelvétel: MR

Négy zongoradarab gyermekeknek op. 23a
I.

Szonatina

II.

Andante

III.

Allegro

IV.

Marcia

Keletkezési idı: 1935
Kiadás: Magyar Kórus 1935, az elsı tétel önállóan ( Sonatina in C címmel ), EMB
1955
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Hat népdal zongorára op. 23b
I.

Andante

II.

Allegretto

III.

Sirató

IV.

Allegro

V.

Dörmögı

VI.

Játékdal

Keletkezési idı: 1935
Kiadás: EMB 1960 (55 kis zongoradarab I. k.)

Tíz kis zongoradarab op.23c
I

Sostenuto

II

Allegro

III

Moderato

IV

Moderato

V

Andantino

VI

Vivace

VII

Andante

VIII

Allegro

IX

Andante moderato

X

Vivo

Keletkezési idı: 1935
Kiadás: EMB 1960 (55 kis zongoradarab I. k.)
Szerzıi hangfelvétel: MR ( 2, 4, 7, 9, 10 )

Szonatina magyar népdalokra zongorára op. 23d
I

Poco allegro

II

Parlando, rubato

III

Vivace

Keletkezési idı: 1935
Kiadásai: Bárd Ferenc és Társa 1948, EMB 1956
Szerzıi hangfelvétel: MR
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Öt etőd zongorára op. 23f
I

Allegro moderato

II

Vivace

III

Allegramente

IV

Andantino

V

Allegro

Keletkezési idı: 1935
Kiadásai: Cserépfalvi Könyvkiadó 1949., EMB 1950
Toccatina zongorára op. 23g
Keletkezési idı: 1935
Kiadás: EMB 1960 (55 kis zongoradarab I. k.)
Bemutató: Bp. Fodor Zeneiskola, 1935. IV. 27. Pászkán K. Teréz növendék (tanára:
Bihari Teréz)

Capriccio zongorára op. 23h
Keletkezési idı: 1935
Kiadás: elıször a Csabai Akkordok c. diáklap mellékleteként, EMB 1951
Ajánlás a kéziraton: Enid’s Piece címmel

Rapszódia zongorára op. 28a
Keletkezési idı: 1937
Kiadás: Universal Edition Wien 1947
Szerzıi hangfelvétel: MR
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A Schott kiadó által publikált plakát a megjelentetett Kadosa kompozíciókról:

(Kadosa hagyaték)
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I/6 II. zongoraverseny (Concertino) op. 29 (1938) részletes elemzése
Preludio (Toccata)

Grave, Allegro

Romanza

Andante

Tarantella

Vivace

Keletkezési idı: 1938
Ajánlás a kéziraton: To Hilda Elsie Chilhard
Kézirat: Kadosa hagyaték (Kerényi Gábor), kéziratos másolat: Kocsis Zoltán
tulajdonában
Kiadás: Magyar Mővészeti Tanács 1949; Zenemőkiadó 1952; két zongorára: 1955
Szerzıi hangfelvételek:
Berlini Rádió Szimfonikus zenekara, vez. Fricsay Ferenc
MRT Szimfonikus Zenekara, vez. Blum Tamás
ÁHZ, vez. Somogyi László
A mő nyilvános zenekaros bemutatója 1942. március 16-án hangzott el az
üldözött mővészek megélhetésének és közönség elé jutásának biztosítását szolgáló
OMIKE zenekara közremőködésével, Somogyi László vezényletével.38 Kadosa Pál
így nyilatkozik a versenymő keletkezési körülményeirıl, megírásának indítékáról:
„A Zongoraconcertino megírására az ösztönzött, hogy magam is aktív zongorista
lévén, a saját technikai fölkészültségemnek megfelelı versenyt írjak. Tehát olyan
mővet, amelyet mint pianista nem túl nagy erıfeszítéssel gyızök és amellett
mutatós.”39 Az 1930-as évek komponistái Európa-szerte rendkívül termékenyeknek
bizonyultak a versenymőveket illetıen. Néhány példa:
Ravel: G-dúr zongoraverseny

1931

Ravel: Zongoraverseny bal kézre
Prokofjev: IV. zongoraverseny
Bartók: II. zongoraverseny
Kadosa: I. zongoraverseny
Prokofjev: V. zongoraverseny

1932

Poulenc: Zongoraverseny (2 zongora, zkar)
Kadosa: I. hegedőverseny
38

OMIKE 1909-1944, (Országos Magyar Izraelita Közmővelıdési Egyesület ) Háttér Kiadó Budapest
1998) 438-439. o.
39
Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó Budapest 1978) 111.o.
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Sosztakovics: I. zongoraverseny

1933

Berg: Hegedőverseny

1935

Hindemith: II. brácsaverseny (Der Schwanendreher)
Kadosa: Versenymő vonósnégyesre és kis zenekarra

1936

Kadosa: Concertino brácsára és zenekarra

1937

Bartók: Hegedőverseny

1938

A Concertino a szerzı egyik legismertebb és legnépszerőbb mőve. Stílusát tekintve
neoklasszicista alkotás. Mindhárom tétel egy-egy kort idéz. Az elsı tétel: Preludio
(Toccata) már címében is a barokk korszakra utal, azonban újszerő, modern
hangzásvilágot tár elénk, a zongora kopogós, ütıhangszer jellegét kiemelve. A
második tétel Romanza, a klasszikus stílusra való visszatekintés, amely lírai,
szomorkás hangulatot idéz dallamával, vonuló pontozott ritmusaival. A harmadik
tétel a romantikában népszerő nagyon élénk táncot eleveníti meg: a Tarantellát, ám
itt a jazz elemei is színesítik, teszik sziporkázóvá ezt a fergeteges tételt. Annak
ellenére, hogy nincs elıre kiírt elıjegyzés, elıre meghatározott hangnem, mégis egykét szakasztól eltekintve végig érezzük-halljuk a darab tonalitását. A két szélsı tétel
domináló hangneme G-dúr, a középsıé pedig G-dúr mollszubdominánsa, azaz cmoll. A tételek dallamai, harmóniavilága, ritmikai-metrikai felépítése tipikusan a
XX. század korai szakaszára jellemzı módon teljesedik ki egy jelentıs tehetség,
igazi egyéniség tollából. Más zeneszerzı alkotásával nem téveszthetı össze ez a
remekmő, a gyors tételek játékosságát, szellemességét, a lassúnak líraiságát tekintve
is kiemelkedı. Különlegessége, kuriózuma, hogy minden tétel címet kapott, ami
önmagában determinálja a tételek karakterét, anélkül, hogy külön programot
diktálna.

A Concertino zenekari felállása a partitúra szerint:
2 Flauti
Oboi
Clarinetti ( La )
Fagotti
Corni ( Fa )
Tromba ( Do )
Trombone
Timpani
Batteria:
Tamburo militare
Gran Cassa

57

Triangolo
Piatti
Castagnette
Archi
I. tétel Preludio (Toccata)
A prelúdium elıjáték, bevezetı. Többféle alkalmazásával is találkozunk a
zenetörténet során, ennek megfelelıen a barokk szvitek nyitó, bevezetı tétele, az
egyházi zenében az orgona elıjátéka, mely az istentiszteleti szertartás nyitására
szolgál, a barokk fúgákat is legtöbbször prelúdium elızi meg, mint elıjáték, mint
nyitány. A késıbbi korokban komponált prelúdium önálló forma, nem kötıdik
semmilyen utána következı darabhoz. A toccare jelentése: (meg)érinteni, a
billentyős hangszerek nyelvén billentést jelent. Fı jellegzetessége: a virtuóz elemek
használata, akkordikus és figuratív építkezés, rövid, gyors hangok egymásutánisága.
A barokk stílusban a toccaták összetett zenei darabot jelentettek, melyek mindig
tartalmaztak fúgát, fugátót is. A romantikában, valamint még késıbb a toccata
etődszerő, kifejezetten virtuóz jellegő darab.40
A tétel szonátaformában íródott, fantáziaszerő középrésszel.
Felépítése:
Grave

Allegro

Grave

A expozíció+B középrész
4
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22

Allegro

Grave

A reexpozíció+kóda
4

52

18

4

A rövid Grave szakaszok, mint tartóoszlopok helyezkednek el a mő elején, közepén
és végén, közöttük a két Allegro terület hídszerően ível (Beethoven op. 13-as
Patetique

szonátájának

I.

tétele

hasonló

felépítéső,

valamint

Stravinsky

Zongoraversenye).
Zongoraszóló indítja a tételt, a Grave bevezetı 4 ütemével. Szubkontra h-val kezd a
bal kéz, amelyre a jobb kéz szintén basszus regiszterben g-mollal válaszol, tehát már
az elsı hangoknál elkezdıdik a dúr-moll játék (G-dúr, g-moll). A negyedik ütemben
egyidejőleg is felhangzik dúr és moll e-esz-c. A Grave elsı három ütemében 3 hang a
meghatározó: h- b- asz szólalnak meg egymás után háromszor egy-egy regiszterrel
magasabban. E játéknak egy mixtúrás jellegő skálamotívum vet véget a tempó
40

Szabolcsi Bence – Tóth Aladár: Zenei lexikon III. (Zenemőkiadó Budapest 1965) 523. o
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gyorsulásával. Az utolsó, negyedik ütem egy kettıs vonal fölött elhelyezkedı
fermátával záródik. (33. kottapélda)

Az Allegro terület a táncos karakterő fıtémával kezdıdik, amely a fagott szólamában
jelenik meg elıször egyéb zenekari hangszerek kiegészítésével. A fıtéma anyagára
rávilágítva láthatjuk, hogy a kezdımotívum k3 lépése után a hangok staccato
repetíciója, valamint a harmadik negyeden k2-al lejjebb történı ismétlése ütıs,
kopogós jelleget kölcsönöz az indításnak. A második negyeden a h kromatikus
körülírásával kapcsolja egymáshoz a két kopogós ütemrészt. Ezt az ütemet
megismétli, majd a harmadik ütemtıl kromatikus k3 bontások ereszkedésével
érkezik el a negyedik ütemet záró g hanghoz. A g elıtti d-e-fisz kiskottás hangokkal
néhány másodpercre felvillantja a G-dúr tonalitást. (34. kottapélda)
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A zenekar ezután átadja a szólistának a lendületet, de az csak egy ütem erejéig idézi
a témát, kicsit módosítva is azon, mintha szándékosan, játékból késleltetné a teljes
téma megszólalását. A zenekar újra átveszi a „szót”, utat nyitván a zongoristának egy
hét ütemes fantáziaszerő szakasz megszólaltatásához. Ennek a hét ütemnek
legnagyobb része fel, de inkább lefelé haladó tetrachordok sorozata, mely egy
erıteljes crescendóval vezet rá a várva várt fıtémára.
Rendkívül erıteljesen, ff dinamikával hangzik fel a téma a 18. ütemben
oktávokkal megerısítve, c1-c2 oktávról indul, míg korábban a zenekar d-rıl kezdett.
A bal kéz szólama is ütıs jellegő, dobbantós tánc kíséretének karakterét tükrözi. A
fıtéma területe itt kibıvül egy ütemmel. A bal kéz lengı basszusos, ütıs kísérete
gyakran okoz disszonanciát a fölötte hangzó témával. (35. kottapélda)

60

Ezután a zenekar erıteljesen nyíló skálája vezet rá a téma d-rıl induló
kezdımotívumára, annak váltott kézzel történı eljátszására, amit desz-rıl, azaz egy
k2-dal és egy oktávval mélyebben megismétel. A 25. ütemtıl kezdıdı öt taktusból
három ütem unisono, mindig egy-egy oktávval feljebb, háromszor hangzik fel az fmoll hangzatfelbontással induló, rejtett kétszólamúságba torkolló kis gondolat. A
taktusokon belül mindig más és más helyrıl indul el az f-moll felbontás, 5/8-os
hemiolákat alkotva. A 28. taktusban pedig két 3/8-os hemiola jelenséget figyelhetünk
meg. (36. kottapélda)
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A barokk korszak kedvelt ritmikai osztását, a hemiolát céltudatosan alkalmazza
Kadosa Pál, ezzel is erısíti a tétel neobarokk jellegét. A zenekar skála felfutással
folytatja a játékot, amely d-moll, Asz-dúr hangnemeket érint, végül fisz-moll
hangzatra érkezik. A 30. ütemben a zongoraszólamban a téma k3 kettıskötései
ereszkednek kromatikusan a jobb kézben, a bal kéz komplementer tört oktáváival, az
ütemet megismétli, valamint egy felfelé törekvı ütemmel megtoldja ezt a területet. A
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következı négy taktusból álló szakaszt a zenekar indítja p dinamikával, a zongora
átveszi a játékot a 35. taktusban, amely folytatja k3 motívumokkal a felkapaszkodást
az a2-a3 oktávra és ff induló unisono b1-b2 ereszkedı skálával folytatja Esz-dúr
szerint, de a skála utolsó hangja már a, az ütem utolsó akkordja pedig h-d-f-a
szeptimakkord sfz utasítással.
E három szólótaktus utolsó tagjában
megváltozik a záró, ugyancsak sfz
akkord, amely g-asz-d-f hangokból
tevıdik össze, sıt egy nyolcaddal
hamarabb is csattan, ezzel elıkészítve
az új területet, az új formai részt, a
melléktémát.

Érdekes

megfigyelni,

hogy a fıtéma hangjaival indul ez az
új szakasz, c-moll tonalitást érzünk a
kezdı ütemrészben, - amely valójában
G-dúr

mollszubdominánsaként

értelmezhetı-

a

hangulata

és

a

dinamikai utasítás is visszafogottabb,
mint eddig.
A két és fél ütemen keresztül kopogó
fıtémás anyag után egy teljesen új
dallam, a második téma, a melléktéma
szélesen ívelı, lírai anyaga szólal meg
a 40. ütem második felétıl, a jobb kéz
legato

nyolcad

értékő

hangzatfelbontásaival, alatta a bal kéz
sőrőbb, tizenhatod értékő leggiero cmoll,

g-moll,

f-moll,

G-dúr

akkordbontásaival. (37. kottapélda)

Ez a négy ütem megismétlıdik, de az utolsó taktus utolsó negyedében a 45. ütemben
a jobb kéz is tizenhatod értékő akkordfelbontásra vált unisonoban a bal kézzel együtt.
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Az alsó szólam ebben a szakaszban csak moll jellegő hangzatokat bont, elıször b-s
elıjegyzésőek gördülnek, majd keresztesekre vált. A következı hangnemő moll
akkordok szólalnak meg a 44. ütem második felétıl a 48. ütem harmadik negyedéig:
c g f

b f esz

h fisz e

a e. A 46. ütem felsı szólamában újra megszólal a

melléktéma egy k2-dal lejjebb, most h-ról indulva, azonban itt nem nyújtózkodnak a
tizenhatodok utáni nyolcadok egy oktávot + n7-et, hanem csak n7-re szőkül a lépés.
A 47. ütem utolsó nyolcadáról indít a zongora egy párbeszédet a zenekarral, a
melléktéma áttranszformálódott kezdı ütemével cisz-c-d kezdıhangokkal, a zenekar
a domináns gisz-g-a hangokkal válaszol, majd a szólista folytatja aisz-a- h –val, a
tutti eisz-e-fisz kezdıhangokkal felel. Az 52. ütemtıl hét taktus a zongoráé, mintha
még folytatná az elıbbi párbeszédet, de a fiszisz-fisz-gisz kezdıhangok után 2:1
modellskálák emelkednek a magasba aisz és e kezdıhangokról. A következı
ütemekben tenuto jelzéső tercek lépegetnek mindkét kézben ellentétes irányban
oktávnyi regiszterváltással, espressivo, majd diminuendo, calando utasítással. A jobb
kéz tercei az 56. ütem második felétıl n7 és n6 lépegetésre váltanak, míg a bal kéz
megmarad a terc hangközöknél, ereszkedı tendenciát mutatva. Az 54. ütemtıl
kezdıdıen 5/8-os, majd 4/8-os ritmusosztást figyelhetünk meg.
Az 59. taktustól induló szakasz fantázia jellegő, lassabb tempót kívánva,
hiszen itt 96-os a metronómszám, míg a kezdı Allegro tempóhoz 120-144-es
mérılüktetés ajánlott. A zenekar tremolói, trillái fölött a szólista keze alatt kissé
kötetlenebbül hullámoznak az akkordfelbontások 3/16-os, 3/8-os hemiolákban, majd
a 65. ütemtıl 2/4-es ritmikai osztású skálatöredékek ereszkednek alá. Ezen a
területen elıször a fuvola, azután a klarinét idéz egy verbunkos jellegő töredéket,
majd a szólóban is megjelenik néhány ütem erejéig hasonló karakter. (38. kottapélda)

Ezzel a verbunkos epizóddal többé nem találkozunk, csak egy rövid kitekintésnek
tőnik. A 74. taktustól a két kéz váltakozásából álló figuratív anyag hömpölyög
regisztereken át felgyorsulva, mígnem egy ütemnyi szünet után quasi allegro jelzés
alatt súlyosan, erıteljesen megszólal a fıtéma motívuma. Majdnem egy egész
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taktusnyi szünetet tartva, augmentált alakban, folyamatos lassulással halljuk újra a
téma elsı két hangját, a bal kézben nyíló arpeggio akkordok támaszával, így
érkezünk a darab közepén elhelyezkedı Grave szakasz újabb négy üteméhez, amely
a 81. ütemtıl kezdıdik. Történésében, mondanivalójában hasonló ez a négy ütem az
elsı megszólaláshoz, azonban nem annyira mozgalmas, kimértebb. E rövid szakasz
után a 85. ütemtıl a reexpozíció kezdıdik, ahol újra felzeng a téma játékos
formációval a zenekari szólamokban. (39. kottapélda)

65

Három teljes ütem hangzik így el, majd a negyedik taktusban lép be a zongora újabb
akkordbontásos figurációval, ez alatt a tutti továbbra is a téma ötletébıl merít.
Válaszképpen a szólóban pentachordok váltják egymást a két kézben. E
pentachordok egyre feljebb kapaszkodnak h1, e2, a2, d3 kezdıhangokkal, az utolsó
d3 - rıl induló négy hang korábban lép be egy nyolcaddal, ezzel a ritmikai
eltolódással a szerzı ismét játékosságáról gyız meg bennünket. A bal kéz rövid
imitációja után lefelé haladó c-moll skála vezet egy újabb témaváltozathoz a 96.
ütemtıl kezdıdıen. Rendkívül gazdag az a variációs készség, az az ötletgazdagság,
amely Kadosa Pál kompozitórikus technikáját jellemzi. Jelen esetben a jobb kéz
játssza a k3 kezdılépést, majd az eddig hallott staccato repetált hangok helyén az
alsó szólam három egymást követı regiszterben szólaltatja meg a d hangot, valamint
az ütem utolsó negyedén a téma ismétlıdı hangjai a bal kézben kézkeresztezéssel a
jobb fölött szólalnak meg tört oktávban. Ez alatt az ismétlıdı zenei szövet alatt a
zenekarban ereszkedı staccato akkordok hangzanak a fafúvók szólamában, mintha
kacagnának, majd a vonósok pizzicato megszólaltatott hangközei tetézik a jó kedvet.
A klarinét a 96. és 99. ütemben mintha a melléktéma egy töredékét idézné fel
diminuált alakban. (40. kottapélda)
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A 101. ütemtıl a téma k3-e újra elindul, de nem bontakozik ki, hanem táguló, nyíló,
bontott hangközök utánozzák egymást mindkét szólamban komplementer ritmusban.
E 3 taktusnyi játékot követıen a trombita zengi a téma elsı tagját, azonban most
fordított kezdéssel, lentrıl induló k3-cel, majd oboával és fuvolával kiegészítve
hangzik az ütemnyi téma záró tagja immár eredeti alakban, erre válaszol kettıskötéső
akkordjaival a zongora. Még kétszer halljuk a harsogó, komplementeres témát a
zenekarban, ezt követıen a zongora is komplementer ritmusban válaszol a téma
újabb transzformációjával. (41. kottapélda)
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A folytatásban a vonósok és fafúvók játékos párbeszéde zajlik négy ütemen át, a
téma anyagából vett staccato tizenhatodok indulásával. A zongora a 113. ütemtıl
pentachordok sorozatával folytatja szólóját, négy emelkedı regiszterben, 2:1
modellben, váltott kézzel, a kezdıhanggal. A 115. taktusban a felsı szólam
megtapadó esz2 orgonapontja alatt a pentachordok irányt váltanak. Ebben a rövid
szakaszban mindkét kéz egy irányba tartott eddig, ám a 116. ütem elsı negyedén
ellentétes mozgással is találkozunk. A továbbiakban lefelé gördülı moll és dúr
jellegő tetrachordok, valamint a téma egyre erısödı variáns motívuma készítik elı az
új formai részt.
Amint az expozícióban a második témás terület a fıtéma egy variánsával
indult, úgy itt is. Ott c-moll tonalitás dominált, itt f-moll. A melléktéma széles ívő
dallamát itt a zenekar szólaltatja meg, elsıként a fuvolák, majd a vonósok
szólamában. A zongora a fuvoladallammal egyidejőleg mindkét kézben unisono fmoll, c-moll, b-moll, C-dúr hangzatfelbontásokat perget. E négy ütem megismétlıdik
a 125. taktustól, ám itt az akkordbontások kibıvülve alkotnak szekvencialáncolatot.
A csak moll jellegő harmóniák hármas tagolású sorozata a 127. ütemtıl a következı:
f c6 b6

esz b6 asz6

e h6 a6.

A 130. ütem utolsó két tizenhatodán induló motívummal a tutti és a szóló
válaszolgatnak egymásnak, hasonlít ez a terület az expozíció 47. ütemétıl kezdıdı
imitációs szakaszhoz, azonban itt a zongora szólama a fıtéma elsı elemének
emelkedı szekvenciájával felel. A 135. ütemtıl tetrachordok emelkedı, unisono
szekvenciájával

folytatódik

a

szóló,

amelyek

a

mélységbıl

igyekeznek

felkapaszkodni, szextolává sőrítve a sorozat végét. Ez a feltörekvı szekvencialánc a
kódához vezet, amely egyben a tétel leggyorsabb szakasza.
A partitúrában a 137. ütemtıl Molto vivo utasítás alatt a vonósok játsszák a fıtéma
kezdıhangjait a rézfúvók kiegészítésével ismét új, eddig még nem hallott
variációban, a bolgár-román táncok lüktetését imitálva. (42. kottapélda)
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A zongora harmóniák bontásával töri meg a zenekar gyors, lüktetı fıtémás
szakaszait, majd emelkedı, süllyedı tetrachordok dúr-moll váltakozásával, végül
fisz-h kvart hangközrıl a mélybe ereszkedı, lelassuló tetrachordokkal érkezik el a
Grave utoljára megjelenı ütemeihez.
Az önfeledt játéknak vége szakad, a rézfúvók ff súlyos akkordjai után a
vonósok egy kiszélesedı, emelkedı G-dúr skálával fejezik be a tételt, menetközben
társulnak a fafúvók, megerısítve szext-ill. oktávmenetekkel a G-dúr ragyogó
kiteljesedését, azonban a klarinét szólama néhány pillanat erejéig elbizonytalanítja a
tonalitást. A zongora secco, záró akkordja egyértelmően állást foglal a tétel G-dúr
hangnemérıl. Kadosa Pál az utolsó pillanatokat is kihasználja a játék és a humor
megjelenítésére. (43. kottapélda)
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II. tétel Romanza
A Romanza megnevezés láttán Mozart, Beethoven hasonló címmel ellátott alkotásai
ötlenek fel, Beethoven hegedőrománcai, Mozart d-moll zongoraverseny II. tétel, Kis
éji zene, Esz-dúr kürtverseny lassú tétele, operák románc-dallamai. A románc
érzelmes, szerelmi dal a 18. és 19. század dalirodalmában, ezzel a jelentéstartalommal került át a hangszeres irodalomba is.41 A Kadosa Pál féle Romanza
azonban más hangulatot tükröz, a domináló c-moll hangnem drámaiságával, a téma
szomorkás, fanyar líraiságával nem a korábbi korok románc-tartalmait juttatja
eszünkbe. A tétel formája nem szokványos, hanem kidolgozás nélküli szonátaforma,
amelyben az expozíció megismétlıdik (kiírt ismétlés), majd egy rövid kódával zár a
tétel.
Képlete:
Expozíció

A (8+11) B (8+ 11) + kiírt ismétlés

Repríz

A (15) B (9)

Kóda

A (12)

A zongora mutatja be elsıként a jambikusan lüktetı témát, amelyben a n7
nyújtózkodás, valamint a kvartok ereszkedı szekvenciája adja azt a különös
atmoszférát, ami ebbıl a témából árad. Az Adagio tempóban, 3/4 metrumban
szüntelenül vonuló jambusok ringatózó, táncos lejtéső karaktert sugallnak. (44.
kottapélda )

41
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A téma kezdıhangjai rokonságot mutatnak az I. tétel melléktémájának kezdetével (cesz-d-h), ugyanaz a hangnem (c-moll), ugyanaz a témaváz, valamint emlékeztet
Stravinsky Zsoltárszimfóniája II. tételének indítására. Bizonyosan ismerte Kadosa
Pál ezt az alkotást, valószínőleg nem véletlen a tematikai rokonság.
Nyolc ütemnyi a fıtéma, illetve egy negyed átcsúszik a 9. taktusba, ahonnan
egy rövid párbeszéd alakul ki a vonósok és a zongora között. Elsıként a hegedők
szólaltatják meg a téma elsı ütemét (c-moll), a szóló SD-ban, f-mollban felel,
másodszorra disz-moll és gisz-moll szerint indul a felelgetés. A zongora szólama
tercekben vonul tovább, a jobb kéz dallamát a bal kéz imitációja folytatja. A fafúvók
is bekapcsolódnak a 15. ütemtıl e tercvonulásba, amire a szóló unisonoban válaszol
a téma variált kezdı motívumával, b-mollos színezetben, lehelet-finom pp-ban,
elıkészítve a második témás területet. A fafúvók csoportja indítja a második
tématerületet a 20. ütemben Esz-dúrban, ugyancsak pp-ban, pregnáns, staccato
akkordokat játszva. Erre a feszes ritmusra a következı ütemben a zongora vágyódó,
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panaszos hangon felel az elsı téma transzformált kezdı motívumával és a bal kéz
regisztereken át emelkedı h-mollos hangzatbontásával. (45. kottapélda)

A következı ütemekben megismétlıdik ez az anyag, azonban a zongora
felsıszólamában egy kis hangközmódosulást figyelhetünk meg (terc helyett kvartot
lép a harmadik negyedre: b-esz). A 25-26. ütemben a hármashangzat felbontások
5/16-os hemiolás csoportokat alkotva ereszkednek alá, kimozdítva, kibillentve a
zenét az addigi lüktetésbıl. A felsı szólam Esz-dúr kvartszext, az alsó h-moll szext
alakú akkordbontást játszik, majd Asz-dúr, e-moll párosításban folytatódik a
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hemiola. Egy regiszterrel lejjebb mindez megismétlıdik. Két tetrachord, amelynek
elsı két hangja még a 26. ütemben indul a-h-cisz-disz , valamint a 27. ütemben egy
kvinttel lejjebb d-e-fisz-gisz hangokkal a többször említett líd kvarttal készíti elı a
következı szakaszt. (46. kottapélda)

A fafúvók a 28. ütemben ismét megszólaltatják a pp secco Esz-dúr akkordokat,
azonban a zongora most harmóniákkal felel, elıször mindkét irányban nyíló majd
kettesével, hármasával és újra kettesével összekapcsolt dúr-moll és szeptimhangzatok
ereszkednek alá, míg Esz-dúr alaphármason meg nem állapodik. Az elkövetkezendı
öt ütem, amelynek elsı két taktusa a fafúvók secco, pregnáns motívumát idézi a
zongora szólamban, elıkészíti a kiírt ismétlést.
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A megismételt expozíció után meglepetésszerően a 77. ütemben súlyosan,
dübörgıen, ff hangerıvel szinte berobban a repríznek nevezhetı szakasz. A
jambikusan lüktetı, nagyon energikus fıtéma kezdıhangjainak variált alakját játssza
szinte az egész zenekar, a zongora telt akkordjainak válaszával. Különös ez a
vulkanikus erejő kirobbanás, az eddigi történések semmit nem vetítettek elıre ebbıl
a hatalmas kulminációból. Rövid, halkuló szakasz után fokozatosan gyorsuló és
erısödı k3 skálák szekvenciálisan törekednek fel mindkét szólamban jambikus
ritmusban, majd lelassulva és erıteljesen érkeznek meg a tetıpontra. A zenekar és a
szóló halkuló párbeszéde folytatja a cselekményt az elsı (transzformált) és második
téma motívumainak váltakozó megszólaltatásával. Utoljára a brácsa szólama jeleníti
meg puhán, kesernyésen a fıtémát, amelynek második felét az oboa veszi át, kissé
módosítva a mélyvonósok e orgonapontja fölött. Tovatőnı pp akkordok zárják a
tételt, fisz-moll, h-moll egyidejő disszonanciája váltakozik n7-es c-moll akkorddal
ütemeken át. Az utolsó két ütemet n7-es c-moll harmónia tölti ki, a legmélyebb és
szinte a legmagasabb regiszterben. E harmóniával a lezárás, a nyugodt lekerekítés
helyett nyitva hagyja a szerzı a tételt, helyet adva az attaca megszólaló utolsó,
briliáns harmadik tételnek.

III. tétel Tarantella
A tarantella élénk mozgású, pergı, a végére egyre gyorsuló nápolyi tánc 6/8, vagy
3/8 metrumban. Eredete nagy valószínőséggel Tarantó városához köthetı. A népi hit
szerint a hasonló nevő mérges pók csípésétıl megmart embert e gyors, szinte
végkimerülésig fokozott tánc mentheti meg. Egy másik változat szerint a csípés ırült
iramú táncba kergeti az áldozatot, aki a halálba táncolja magát.42 A romantikában
Rossini, Mendelssohn, Chopin, Liszt alkotásai között találunk tarantella típusú
mőveket. Kadosa Pál tarantellája természetesen a XX. század modern zenei
stílusában íródott, a jazz világába is belekóstolva, sziporkázóan, remek humorral.
Dúr és moll játszanak itt is egymással, hangzatok, vagy azok figurációi, skálák,
skálatöredékek „fogócskáznak.” Úgy tőnik, e finálét kifejezetten a könnyed,
felhıtlen, élvezetes játék kedvéért komponálta a szerzı, valamint az a szándék is
vezérelhette, hogy a Concertino-t egy könnyen érthetı, szórakoztató, „hatásos” tétel
zárja. Nagy sikert aratott különösen ez a tétel, Breuer János könyvében utal is erre
42
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Kadosa Pál, amikor a fentebb már említett OMIKE zenekarral két egymást követı
estén elıadták a Concertino-t: „Nagy sikere volt a mőnek, mindkét alkalommal meg
kellett ismételni az utolsó tételt. Ez persze nemcsak annak volt köszönhetı, hogy jól
játszották - azt hiszem, én is jó formában voltam -, de annak is, hogy a finálé
aránylag könnyen appercipiálható…”43 Ezzel a felszabadult, örömteli játékkal, vidám
hangulattal hosszú évekig nem találkozunk Kadosa Pál mőveiben, nyilvánvalóan a
történelemben bekövetkezett tragikus események miatt. A tétel rondó formában
íródott, amelyben a két epizód azonos anyagból épül fel, de a második jóval
hosszabb kidolgozási szakaszokkal bıvített.

Formai képlete: A B Av Bv Av kóda

A rondótémát jelölöm A-nak, a B szakaszok, azaz a kiterjedt epizódok több,
egymástól különbözı témát mutatnak be, vagy egy-egy már megszólaltatott téma
variánsát tartalmazzák, így a közjátékokban külön betővel jelzem a megjelenı
témákat.
A zenekar négy ütemnyi bevezetıje után, - melyben a mélyvonósok és a
fagott szólama elılegezi meg a kromatikusan induló téma hangjait - a klarinét
szólamában halljuk a rondótémát, amely kétféle anyagból tevıdik össze, h-ról felfelé
induló kromatikus hangokkal kezdıdik G-dúr szerint, a d1-re érkezve táncosan
ismétli azokat, majd egy b1-rıl lehajló g-moll bontott harmóniával zárja a témát.
(47. kottapélda )

43

Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó Budapest 1978) 86-87. o.
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A zongora G-dúr akkorddal felel erre a dallamra a 8. ütemben, majd a következı
taktusban a klarinét ismét megszólaltatja a rondótémát. Az utolsó hanggal egy idıben
a 11. ütemben lép be sziporkázva a zongoraszólam a domináns d–rıl indulva, két
ütemen keresztül felfelé iramodó G-dúr skálával, az alsószólamban ezzel egyidejőleg
fel-le törekvı d-moll, és esz-moll harmóniabontásokkal, politonalitást létrehozva a
két szólam között. A két taktusnyi felvezetı skála után kezdıdik a terjedelmes,
többféle témát felvonultató epizód.
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Az elsı (B) epizód témái:

b

c

bv

d

e

b

cv

13>

21>

38>

61>

73>

84>

92>

Az epizód elsı témája (b), amely mindkét szólamban a hangközök játéka, a bal
kézben

kvintek

épülnek

egymásra,

három

ütemen

keresztül

emelkedve

regiszterváltásokkal (g-d-a), e fölött a jobb kéz egy fellépı szekundot, majd lehajló
tercet és kvintet ismételget három taktuson át (h-c-a-d), amit egy ütem skálafelvezetéssel megismétel. (48. kottapélda)
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A zongora szólamában e b-vel jelzett témamotívum csak transzformált alakban
jelenik meg a továbbiakban, a zenekari tuttiban azonban többször is felhangzik pici
variálással. A 21. ütemtıl a (c) rész e hangjai táncolnak különféle regiszterekben
elıször négy ütemben, a végén egy disszonáns sfz tritónusz és szeptim alkotta
hangzattal (e-aisz-g).(49. kottapélda)
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Ezután újra indul az e-k szökdécselése, azonban két ütem múlva elmozdulnak a
hangok a felsı szólam emelkedı szekvenciájával, ugyanakkor a basszus szólama
regiszterrıl-regiszterre emelkedve, ám a hangok egymásutániságát tekintve mégis
kromatikus süllyedéssel éri el a C-dúrt a 30. ütemben. Emelkedı-ereszkedı skálák
folytatják a játékot, majd a (b) motívum transzformált alakja jelenik meg
szekvenciálisan a 38. taktustól, ám itt nagy hangközlépésekben táncol a téma,
szekund helyett nónát, illetve szeptimet lép, kvint helyett pedig oktávot.
(50. kottapélda)
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Egy 8 ütemes átvezetı rész után egy új (d) téma jelenik meg a 61. ütemtıl c-moll
tonalitásban, egy rövid idıre mintha megszakadna a sziporkázó, felszabadult
muzsikálás, látszólag elkomorul a zene. Az alsó szólam a zenekarral együtt nyolc
ütemen keresztül ismételgeti a c-moll hangzatot, a felsıszólam dallama a c-t, mint
bázishangot rajzolja körül mindkét irányban, felfelé fisz, lefelé g hangokat elérve
három ütemes tagolással, ismétléssel. (51. kottapélda)

A harmadik nekirugaszkodás az ütemek bıvülését eredményezi, amely a 73. ütemtıl
a B-dúrban megszólaló újabb, (e ) témához vezet. (52. kottapélda)
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A zongora itt váltott kézben trillázva játssza egyidejőleg a hegedők által is
megszólaltatott széles ívő dallamot hat ütemen át, majd diminúciót alkalmazva és
díszítéssel megismétli ezt a zenei anyagot, nagy dinamikai fokozással elıkészítve a
tutti belépését. A 84. ütemtıl a már ismert (b) motivika harsan fel és ível három
ütemen át a zenekarban, amelyre a zongora fisz1-rıl legördülı D-dúr skálával felel,
majd mindez ismétlıdik. A 92. taktustól a cv-nak jelölt motívummal folytatódik a
zene most fisz hangokon, amibıl szintén egy emelkedı láncolat kerekedik ki, mint a

c terület elsı elıfordulásában, csak itt a felsıszólam bontott harmóniákat játszik
ütemeken át, míg meg nem érkezik a 101. ütemben felharsanó D-dúr akkordra, ami
G-dúr domináns harmóniájának is tekinthetı a folytatást figyelembe véve. C3-rıl
induló G-dúr skála ereszkedik regisztereken át, majd a 107. ütemtıl ismét a (c)
motívum tánca (most d hangon) vezet az újra felhangzó rondótémához, amely jelen
esetben a hegedők tolmácsolásában szólal meg. (53. kottapélda)
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A vonósok tovább fejlesztik ezt a témát, mígnem a zongora is belép a 126. ütemtıl.
A második epizód szakasza kezdıdik el itt, amelynek kezdı ütemeiben érdekes
ötvözıdést figyelhetünk meg az egyes témamotívumokat illetıen. Az elsı három
hang idézet a rondótémából, míg a folytatásban a (c) jelő anyag jelenik meg.
Ütemeken keresztül süllyed ez a komplementer ritmusú anyag, hogy ezután ismét
felemelkedhessen és oktávhangokkal is megerısítve a bal kéz szólamát a 141.
taktustól ereszkedjen alá szekvenciában skálaszerően, eleinte hatosával súlyozva,
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majd hármasával. A felsı szólamot szextekkel színesítve lépteti szintén skálaszerően,
lefelé hajló irányban. A 154. ütemtıl négy taktuson át az eddigi szext hangközök b2ra

(asz-h)

szőkülnek.

Politonalitást

eredményezı

fel-lefutó

skálatöredékek

imitációjával folytatódik a szóló, amely rágördül a (b) jelő témamotívum variánsára.
(54. kottapélda)

A 165. taktustól továbbfejleszti, kibıvíti, transzformálja ezt az anyagot. Egy
szusszanásnyi erıt nyer a képzeletbeli táncosunk, két teljes ütemnyi csönd köszönt
be, ám valójában nagyon rövid e pihenı, hiszen a tuttiban megszólaló harsány (b)
jelő résszel máris folytatódik a tánc. A zongora egyidejőleg e (b) motívum figuratív
változatát játssza ugyancsak nagyon energikusan. A 191. ütemtıl a (c) jelő anyaggal
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pereg tovább a zene 10 ütemen keresztül, amely hangról-hangra megegyezik az elsı
epizód hasonló szakaszával. Újabb figuratív elemek váltogatják egymást a két
kézben a 201. taktustól 4+4+16 ütemes egységekben, eleinte módosítójel nélkül,
csupa fehér billentyőn gyöngyöznek, majd a keresztek bevonásával a fekete
billentyők is szerepet kapnak a játékban. A hegedők, ill. a fafúvók folytatják a
szólórész

után

a

táncot,

a

hegedők

trichordos

skálatöredékekkel,

szekundszekvenciában, ellenmozgásban haladnak tovább. A zongora szólama
komplementer szeptimakkord felbontásokkal lép be a 233. ütemtıl, amit más
dimenzióból tekintve terctoronynak, tercoszlopnak is mondhatunk. Ez a szóló
szakasz ereszkedı skálaszekvenciákkal a-e-d-e kezdıhangokkal éri el a (d) téma
variánsát. (55. kottapélda)

Az elsı epizódban, c-mollban jelent meg ez az anyag, itt f-mollos színezetben, g
orgonaponttal. Az elsı megszólaláshoz hasonlóan az (e)-vel jelzett széles ívő
dallamba torkollik a zene a 256. ütemtıl, amit most csak a zongoraszólam mutat be,
itt Esz-dúr változatban. E dallam után ismét a zajos, harsogó tuttié a fıszerep a (b)
motivikával a 267. ütemtıl, ám egy kis alaki változáson esett át, kapott egy
nyugvóhangot a következı ütem elsı felében (g2), így másfél ütemesre bıvült ez a
motívum, fél ütemmel eltolva az ismétlıdést. A zongora két ütemes, emelkedı
trichordos figurációi után a tutti még egyszer felkiált ezzel a kibıvült motivikával,
amire a zongora ismét az emelkedı trichordos anyagával válaszol, fisz-moll, a-moll,
C-dúr tonalitást éreztetve. A vonósok polifónikusan, egymást imitálva, ezúttal
csöndesen folytatják a (b) témát. Ezt a második nagy epizódot a zongora virtuóz,
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váltott kezes trichordjai zárják lassítással, levegıvétellel tagolva, egyértelmővé téve a
harmadik, bejezı szakasz indulását.
A rondótéma (A) a 309. ütemtıl ismét a klarinét szólamában hangzik fel a
vonósok ellenszólamával, melyre a zongora az eddigiektıl eltérıen nem G-dúr
akkordokkal válaszol, hanem duola, kvartola képletben, d-rıl lehajló unisono G-dúr
pentachorddal. A klarinét ismétlıdı témájára a szóló oktávval magasabban szintén a
dominánsról felel feltörekvı pentachordjával. A zenekar a továbbiakban a rondótéma
elejét dolgozza fel, párbeszéd zajlik az együttes és a szólista között, az utóbbi
válaszként unisono bıvített és szőkített akkordfelbontásokat játszik. A 331. ütemtıl a
zongora egyedül folytatja a játékot megismételve, de ki is bıvítve az elıbbi
harmóniabontásokat, majd a ritmust megırizve, de a hangközöket leszőkítve zárja e
területet.
A 343. ütemtıl a vonósok által indított, majd a többi hangszerrel kiegészülı
kódában a dúr-moll rondótémára a zongora is hasonlóképpen válaszol dúr-moll-dúr
futamaival. A folytatásban unisono, határozott akkordok lépkednek regisztert váltva
föl-le a-moll, h-moll, valamint aisz alapú szőkített akkord szext fordításban, majd Gdúr kvartszext zárja a harmóniasort. A zenekar basszus szólama ez alatt folyamatos
emelkedést mutat az a-h-cisz-d hangokkal. A játékosság, az ötletgazdagság a
befejezéshez közeledve sem szőnik, Kadosa Pál itt is tanújelét adja jó
humorérzékének. A zongora szólama eddig nem játszotta eredeti alakban a
rondótémát, mindig a zenekarnak engedte át, azonban szinte az utolsó pillanatban
átadja a szerzı a lehetıséget a szólónak, megfordítva ezzel a szereposztást. A
zongora témájára most a zenekar felel G-dúr akkordokkal. A 4 ütemes motívumokat
2.5 ütemesek követik (369-378), ezzel a hemiolával is növelve a feszültséget. A
tarantella táncra jellemzı gyorsulás is elkezdıdik, a következı utasítással: „poco a
poco string. e cresc. sin al segno”. Fontos errıl az utasításról említést tenni, mert a
segno után hirtelen calando bejegyzéssel találjuk szembe magunkat, ami azt mutatja,
hogy a végsıkig felfokozott gyors tempónak vége szakad, a képzeletbeli táncosunk
teljesen kimerült. A zongora lágy dúrként induló, mollként záruló arpeggio
harmóniája fölött a trombita tréfás, kaján fintorral összegzi a lényeget, a téma
„kétlakiságát” moll és dúr összekapcsolását. (56. kottapélda)
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A szóló utolsó megnyilvánulása és egyben elköszönése a hosszan tartott dúr-moll
akkord után egy vidám, gondtalan, könnyed, jazzes G-dúr unisono akkordfelbontás,
amely a magasból ereszkedik a mélybe 9/8-os hemiolát alkotva. A vonóskar p
pizzicato akkordjai, valamint a timpani lágy ütései zárják a tételt.
E nagyszerő mővet a szerzı élete folyamán számos alkalommal elıadta nagy
sikerrel. Kiváló mővészeink közül is többen foglalkoztak a Zongoraconcertino-val,
lemezre játszották, ill. rádiófelvételen rögzítették, koncerteken népszerősítették, így
többek között Zempléni Kornél, Kocsis Zoltán, Jandó Jenı.
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Kutatásaim során rábukkantam Veress Sándor egy nagyszerő cikkére, melyet
Breuer János adott közre a Muzsika c. folyóiratban.44 Veress Sándor, a kortárs
zeneszerzı így fogalmaz a fiatal Kadosa Pál zeneszerzıi tevékenységérıl: „Kadosa
Pál….kétségtelenül a fiatal magyar zeneszerzı-nemzedék legmarkánsabb és
legérdekesebb jelenségeinek egyike: markáns, mivel gondolatait tiszta, határozott
formákban tudja kifejezni, érdekes, mert mőveiben a legkülönfélébb stiláris elemeket
új organizmussá ötvözi. Fejlıdésének minden állomásán felismerhetı - legelsı
mőveitıl a legutóbbiakig - az egységesség nagy íve. Igaz, mindahhoz, amit elért és
megszilárdított, mindig új anyag járul, ám ezt az újat mindenkor sajátságos
nyelvezetének jellemvonásaihoz idomítja. Így hát Kadosa mővészete, bármennyire
tekintettel van is a mai követelményekre és igényekre, elsı- és utolsósorban mégis
személyiségének kifejezése. Ugyanez vonatkozik azokra a formatípusokra is,
amelyekben mővészete eddig megnyilvánult. Akár meghatározott célú, korlátozó
feltételek közepette írt „használati zenérıl”, akár elsısorban hangversenytermekbe
szánt mővekrıl van szó – maximális felelısségtudattal áthatott magatartása
következtében a tulajdon szigorú vonalát el nem hagyja az elsı mőcsoportnál a
könnyő játszhatóság, a másodiknál a csak - virtuóz hatás kedvéért. Praktikus
használhatóság és mővészi kvalitás – más szóval: akarás és tudás – nála tökéletes
egyensúlyt alkot. Így hát Kadosa munkáinak minden egyes üteme eredeti
muzsikustermészet,
teljesítménye.

Nála

egyszersmind
semmi

sem

tisztán

és

elmosódott

logikusan
vagy

gondolkodó

bıbeszédő.

tudat

Határozott

kontrapunktikus tehetség, nem éri be a dallamok harmonizálásával, melódiáit önálló
szólamok plasztikus szembeállításával bontja ki. Kadosa a legtömörebb formákban
fejti ki gondolatait; minden részletet a legaprólékosabban dolgoz ki. Ezzel
magyarázható vonzódása a kisformákhoz, másrészt, hála nagy architektonikus
erejének, a nagyformákban a részletek mívessége mellett megteremti a nagy egész
áramát és összefüggését is.”
Úgy vélem, ennél frappánsabban, találóbban, szebben nem lehet megfogalmazni a
fiatal Kadosa Pál zeneszerzıi lényegét, a stílusjegyeket, mint ahogyan azt Veress
Sándor a kiváló kortárs zeneszerzı tette.
44

Veress Sándor: Kadosa Pál (Muzsika XXVI/11 1983. november) 26-27. o.
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I/7 Kadosa Pál, a közéleti ember
Zenei alkotó csoportosulások alapítása, tagsága, elnöksége, nemzetközi verseny,
fesztivál szervezése, zsőritagság, társadalmi funkciók sokasága. A felsoroltak
mindegyike szorosan kapcsolódik Kadosa Pál nevéhez.
Az 1920-as évek második felében olyan mővészi csoportosulások jöttek létre,
amelyeknek célkitőzése a hazai és külföldi kortárs mővek megismertetése, terjesztése
volt. Az egyik ilyen társulás Új Föld néven szervezett irodalmi és zenei esteket, ahol
a fiatal alkotó mővészek lehetıséget kaptak mőveik bemutatására. Elıször itt jelent
meg az ifjú Kadosa Pál, mint zeneszerzı és elıadó is, ám e mozgalom rövid életőnek
bizonyult. Egy újabb csoport alakult hamarosan, a Kassák Lajos által alapított
Független Mővészek szervezete, Kadosa Pált ebben a körben is megtaláljuk. A
következı állomás, melyhez csatlakozott, a Vajda János Társaság volt, amely
csoportosulás progresszív célkitőzéseivel vált figyelemre méltóvá. E mővészi alkotói
társulásokhoz való csatlakozás után Kadosa Pál többedmagával szükségét érezte,
hogy új, önálló alkotói csoportot hozzanak létre Modern Magyar Muzsikusok néven.
Tagjai voltak: Kadosa Pál, Kelen Hugó, Kósa György, Szabó Ferenc, Szelényi
István.
Gombosi Ottó zenetudós így ír a MoMaMu bemutatkozó koncertje után:
„Agilitásuk, szándékaik nemessége és látókörük, amely elé nem raknak mesterséges
falat, biztosítani látszik azt, hogy a kezdet folytatásra is talál és sikerülni fog
becsületes együttmőködés és a tehetségek megbecsülése útján megteremteni azt a
légkört, amelyben megélhet, fejlıdhetik és közüggyé lehet a modern magyar
muzsika. […] Egyszóval: bízunk abban, hogy ez az egyesülés nem lesz új zárt klikk
a régi klikkek mellett és ellen, hanem az a szabad szellemő, a haladást szolgáló, az
értékeket megbecsülı társaság, amely nemes hivatásának mindenben meg fog
felelni.”45 Nagy lelkesedéssel 1928 elsı felében négy hangversenyt szerveztek, ám ez
a kezdeti lendület megállni látszott két ok miatt is. Az egyik probléma a közönség
érdeklıdésének lanyhulása, a másik ok, hogy új egyesület volt kialakulóban, ahogy
Breuer János könyvében utal erre Kadosa Pál: „..küszöbön állott az Új Magyar ZeneEgyesület fölújítása. A régi UMZE folytatásaként mőködött, mint az Új Zene
45

Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó Budapest 1978) 52. o.
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Nemzetközi Társasága magyar szekciója.46 Kadosa Pál, mint fıtitkár mőködött ebben
az egyesületben, kiváló nyelvtudása, valamint nemzetközi kapcsolatai révén hosszú
ideig betöltötte ezt a funkciót. 1932- 38 között három-négy koncertet rendeztek
évenként, lehetıséget adva a bemutatkozásra minél több zeneszerzınek és
elıadómővésznek. A Társaság nemzetközi kapcsolatai folytán idınként külföldi
mővészeket is meghívott, akik több európai és amerikai kortárs zeneszerzı mőveit
tolmácsolták a magyar zenésztársadalom és az érdeklıdı közönség felé. Ezeken az
estéken ismerkedhettek meg többek között Ives, Varese, Honegger, Francaix, Ibert,
Jolivet, Poulenc mőveivel. Breuer János néhány számadatot is közöl könyvében: „Az
általam ismert mősorokon a Bartók – Kodály utáni nemzedék 18 szerzıjének 33
alkotása, 31 külföldi zeneszerzınek pedig 41 darabja hangzott el.”47
Egy közös szerzıi estet kiemelek az UMZE által szervezett programokból:
1933. ápr. 2-án Farkas Ferenc, Kadosa Pál, Veress Sándor mővei hangzottak el a
Zeneakadémia Kistermében.

46
47

Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó Budapest 1978) 55. o.
Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal 62. o.
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(A szerzıi est programja a Kadosa hagyatékból)

Kadosa Pál zongoramővészként is igen gyakran részt vett az UMZE hangversenyein,
a rá jellemzı szerénységgel nem a saját kompozícióit akarta mindig reflektorfénybe
állítani, hanem több magyar és külföldi kortárs zeneszerzı mővét İ mutatta be,
ismertette meg a közönséggel.
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1945-ben megalakult a Magyar Mővészeti Tanács, amely tanácsadó
szervezetként mőködött a mővészet és mővészek sorsát illetıen. A zenei bizottság
tekintélyes tagjai: Kodály Zoltán, Ferencsik János, Kadosa Pál, Nádasdy Kálmán,
Zathureczky Ede és Veress Sándor. A bizottság elnöke Kodály Zoltán, alelnöke
Kadosa Pál. Ugyanebben az évben tagja lett a Zeneszerzık, Szövegírók és Kiadók
Szövetkezete vezetıségének is, majd késıbb elnöke. A két szervezet egy ideig együtt
is mőködött, például a zenemőkiadói tevékenységben. A Magyar Mővészeti Tanács
mőködése 1949-ben megszőnt, mővészeti szövetségek vették át a tanácsadás
szerepét. Hamarosan megalakult a Magyar Zenemővészek Szabad Szervezete,
amelynek vezetıségi tagja volt Kadosa Pál. Ez a szervezet tulajdonképpen
érdekképviseleti feladatokat látott el, támogatva tagjait a különbözı szereplési
lehetıségekkel és a rászorultakat anyagiakkal is, hasonlóan, mint a mai
szakszervezet. Ennek az intézménynek a pedagógiai szakosztályát vezette egy ideig,
ahol elıadásokat szervezett és tartott. Párhuzamosan mőködött a Pedagógusok
Szabad Szervezetének zenepedagógiai szakosztálya, a két szerv együttmőködve tőzte
ki célul az alsó fokú zeneoktatás reformjának elıkészítését Czövek Erna és Irsai Vera
vezetésével.
1949-ben megszőnt e két Szabad Szervezet mőködése és megalakult a
Magyar Zenemővészek Szövetsége, melynek Kadosa Pál kezdettıl fogva elnökségi
tagja, sıt két alkalommal ügyvezetı elnöke is volt, valamint a Szerzıi Jogvédı
Hivatal elnöki tisztét is betöltötte már ebben az idıszakban. Társadalmi funkcióinak
sokasága szinte végeláthatatlan, élete utolsó néhány évéig, - betegsége kialakulásáig
- fáradhatatlanul szolgálta és képviselte a mővészet nemes ügyét. Soha nem érezte,
hogy teher lenne számára ez a sok idıt és energiát igénybe vevı feladat, İ tenni
akart a közösségért, a magyar zenésztársadalomért. Társadalmi funkciói a teljesség
igénye nélkül a következık voltak az 1950-es évektıl:
Elnök:

Szerzıi és Jogvédı Hivatal
Fészek-mővészklub
Zenemőkiadó Mővészeti Tanácsa
Magyar Zenemővészek Szakszervezete Pedagógiai Szakosztály
Jogvédık Nemzetközi Szervezete (CISAC) mővészeti tanács zenei
bizottsága

Elnökségi tag:

Magyar Zenemővészek Szövetsége
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Vezetıségi tag: Mővészeti Alap Zenei Szakosztálya
Tag:

Zenemővészeti Fıiskola Egyetemi Tanács
Országos Filharmónia Mővészeti Tanács

Levelezıtag:

NDK Mővészeti Akadémia 1970

Tiszteletbeli tag: Royal Academy of London 1967

Dokumentum a londoni Királyi Akadémia tiszteletbeli tagjává választásáról
(Kadosa hagyaték)
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Fesztiválok, versenyek szervezése, zsőrizés
1948 ıszével új korszak kezdıdött a magyar zenei életben, megrendezésre került a
nemzetközi elıadómővész - és zeneszerzı - verseny, valamint az ehhez kapcsolódó
fesztivál. Kadosa Pál kettıs minıségben is munkálkodott e nagy eseményt illetıen,
részben a fesztivál programjának kialakításában volt nagy szerepe, valamint a
verseny zsőrijének a munkájában is komoly részt vállalt, hiszen a fıtitkára volt,
ahogy İ mondja: „de facto zsőri elnök voltam.”48 A fesztivál programjában a számos
Bartók és Kodály mő mellett alapjában véve minden jelentıs fiatalabb magyar
zeneszerzı esélyt kapott a bemutatkozásra. A külföldi komponisták mővei közül
elsısorban a Kadosa Pál által ismert, tanulmányozott kompozíciók hangoztak el,
márpedig Kadosa nagyon széles látókörrel rendelkezett a külföldi zeneirodalmat
illetıen is. Természetesen a program kialakításában kikérte kollégái, barátai
véleményét és a közös javaslatokból formálódott, alakult a fesztivál mősora.
1949-ben Kadosa Pál a Világifjúsági Találkozó budapesti versenyén a
zongora-zsőri elnöke volt, majd 1951-ben a Berlini Világifjúsági Találkozó
nemzetközi megmérettetésén is a zsőri elnöki tisztét töltötte be.
1956-ban Budapesten Nemzetközi Liszt-zongoraverseny és Bartók-fesztivál
került megrendezésre, melynek elıkészítı munkájában tevékenykedett, valamint a
verseny zsőrijének munkájában vett részt elnöki minıségben. Tekintélyének, nagy
tudásának és diplomáciai érzékének köszönhetıen számos meghívást kapott
nemzetközi versenyek zsőrijében való részvételre.
Végigtekintve Kadosa Pál közéleti tevékenységének sokaságán, feltehetjük a
kérdést, vajon miért vállalt ennyi feladatot, mi késztette arra, hogy önmagát nem
kímélve a KÖZ-ért ennyit tegyen? A választ İ maga adja meg Breuer János
könyvében: „Azért vállaltam mégis a közéleti munkát, mert úgy éreztem – és ma,
visszatekintve is így látom -, véletlenen múlott, hogy életben maradtam és viszonylag
épségben átvészeltem a nehéz idıket. Kötelességem tehát az életben maradás
ajándékát azzal meghálálnom, hogy a közéletben több szerepet vállalok”.49
Kadosa Pál 70. születésnapján a Szerzıi Jogvédı Hivatal részérıl Dr. Tímár
István jogi szakértı így köszöntötte az ünnepeltet (részletek a köszöntıbıl): „A
kiváló zenepedagógus és zeneszerzı portréját mások illetékesek megfesteni.
48
49

Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó Budapest 1978) 132. o.
Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó Budapest 1978) 144. o.
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Itt Kadosa elnök úrról lesz szó. […] Kadosa Pál ugyanis hosszú évek óta a Szerzıi
Jogvédı Hivatal zeneszerzıkbıl és írókból álló társadalmi vezetıségének elnöke. Ezt
a nagyon értékes tevékenységét csak kevesen ismerik, ideje, hogy hetvenedik
születésnapja alkalmából errıl az oldaláról is bemutassuk. […] A szellemi alkotók
(zeneszerzık, írók) között csak kevesen vannak, akik érdeklıdést tanúsítanak a
szerzıi jogi problémák iránt. Még ritkább azoknak a szerzıknek a száma, akik aktív
tevékenységükkel elımozdítják a szerzıi jogi szabályok gyakorlati alkalmazását.
Kadosa Pál e ritka egyéniségek közé tartozik. […] Kadosa Pálnak a zeneszerzık
jogai védelmében kifejtett tevékenysége azonban nemcsak alapos szakértelmén
nyugszik. Nem kis szerepe van ebben a magyar zenekultúra iránti mély
felelısségérzetének és az egész egyéniségét átható humanizmusnak. […] Rendkívül
széles körő mőveltsége, kitőnı nyelvtudása, szeretetreméltó, rokonszenves
egyénisége révén a nemzetközi szerzıi jogi élet vezetı személyiségei közé tartozik.
Hosszú

évek

óta

tevékenykedik

a

szerzıi

jogvédı

szervek

nemzetközi

szövetségében, a majd ötven ország tagtársait egyesítı CISAC-ban. Tekintélyére
jellemzı, hogy 1970-ben e nemzetközi szervezet Zenei Tanácsának elnökévé
választották. […] Hetvenedik születésnapja alkalmából engedtessék meg, hogy a
nyilvánosság elıtt is tisztelettel és baráti szeretettel megköszönjem Kadosa Pálnak a
szerzıi jogok védelmében nobile officiumként évtizedek óta végzett áldozatos
munkáját”.50

50

Tímár István: Kadosa Pál 70 éves (Muzsika XVI/9 1973 szeptember) 5. o.
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II. A ZONGORAMŐVÉSZ
II/1 Tanulmányai a Zeneakadémián
A zeneszerzı c. fejezetben már olvashattunk Kadosa Pál zongoratanulmányainak
kezdetérıl. Lehetetlen külön választani ezt a két tevékenységet, hiszen már
gyermekkorától összefonódik a zongorázás a zeneszerzéssel, így a dolgozatnak ez a
fejezete a Zenemővészeti Fıiskolára való bekerülés elıtti közvetlen idıszakkal
folytatódik. Budapesten az elsı zongoratanára Pál Ilona, egy rendkívül muzikális,
nagyon jó iskolával rendelkezı hölgy (Thomán növendék) volt. Az I. és II.
akadémiai osztályt Kadosa Pál magánúton végezte Székely Arnoldnál 1921 ıszétıl,
ez ma az elıkészítı tagozatnak felelne meg. Miután a IV. akadémiai osztályt is
befejezte, sikeres felvételi vizsgát tett a Tanárképzıbe, így hivatalosan is Székely
Arnold növendékévé válhatott, ami továbbra is egyet jelentett a Liszti örökség
folytatásával. A Liszthez vezetı szál egyenes, hiszen Székely Arnold is Thomán
István növendéke volt, Thomán viszont Liszt egyik legtehetségesebb tanítványaként
mutatkozhatott

be

Európa-szerte

és

zenepedagógusként

is

folytatta

Liszt

iskolateremtı tevékenységét.
Hogyan került Kadosa Pál éppen Székely Arnoldhoz és miért magánúton
kezdte zongoratanulmányait?1 Egy barát, Goda Géza segített az ifjú Kadosa Pálnak, Goda jó kapcsolatban állt Székely Arnolddal - elvitte İt egy meghallgatásra a
mesterhez, aki bíztatóan nyilatkozott játékáról és tanulmányai folytatását javasolta az
İ osztályában. Ez a bíztatás szárnyakat adott a továbbtanuláshoz. Székely Arnold
zongoramővész professzoron kívül Keleti Lili volt az a személy, akitıl az ifjú
Kadosa Pál sokat tanult, valamint Weiner Leó kamarazene órái ugyancsak
felejthetetlen élményekkel gazdagították.
1

Orbán Júliával történt beszélgetésemkor megkérdeztem, hogy vajon miért magánúton kezdte a Tanár
úr zongora- és zeneszerzés tanulmányait egyaránt, hiszen némi elıtanulmány után felvették volna
mindkét szakra hivatalosan is, mint késıbb meg is történt. Orbán Júlia válaszából az derült ki, hogy
nagyon tehetségesnek mutatkozott a festészet terén is, túl sok minden érdekelte, hihetetlen energiával
és tudásvággyal rendelkezett, ám ekkor még nem rajzolódott ki egyértelmően és határozottan, hogy a
mővészet mely területén kötelezi el magát végérvényesen. Akkor nagyon komoly ambíciói voltak a
képzımővészet terén, - ez a szerelem egyébként nagyon sokáig megmaradt, hiszen még hosszú évekig
járt a sárospataki alkotóházba - ám, ahogy utaltam rá korábban, a tanára halála miatt ez a fajta
aktivitás csökkenni látszott és így a zene került immár megfellebbezhetetlenül élete középpontjába.
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Keleti Lili, Székely Arnold tanársegédjeként különösen a technikai
nehézségek legyızésében, a technika fejlesztésében segített.2 Abban az idıben
Kadosa Pál rendkívül sokat gyakorolt, ujjgyakorlatozott, ennek, valamint kiemelkedı
szellemi kvalitásának következtében, olyan technikai készségre sikerült szert tennie,
hogy a késıbbiekben már nem volt szüksége túl sok gyakorlásra.3 Sajnos, én abban
az idıszakban kerültem a Tanár úrhoz, amikor İ már véglegesen abbahagyta a
koncertezést,

így

közvetlen

hangversenyélményem

nincs

a

játékáról,

a

hangfelvételei, a koncertekrıl készült kritikák, illetve nyilatkozatai adtak útmutatást.

II/2 Hangversenyei a 20-as évektıl. Tudósítások, kritikák és hangfelvételek
Az 1920-as években, a modern zene mellett a régebbi stílusok zeneszerzıinek egyes
alkotásai is többször elhangoztak pódiumon Kadosa Pál elıadásában. Bach, de
különösen Beethoven zenéje állt hozzá nagyon közel. Egy zeneszerzı, aki egyben
elıadómővész is, egészen másképpen közelít a zene lényegéhez, más dimenzióit tárja
fel az adott mőnek, más szemszögbıl láttatja, világítja meg a zenei történéseket. A
XX. század elejének zongoramővészeként azonban leggyakrabban a külföldi és hazai
kortársak kompozícióit, valamint a saját mőveit állította hangversenyei programjául.
Nem csupán zeneszerzıként, hanem elıadóként is teljes lelkesedéssel, küldetéstudattal tevékenykedett a modern zene ügyében. 1929. december 18-án adta élete
elsı önálló szólóestjét, melynek mősora az elsı darabtól az utolsóig modern zenét
tartalmazott.

2

Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó Budapest 1978) 13. o.
Nekem a tanítás folyamán említette, hogy egyik kedvelt ujjgyakorlata Czerny: Tägliche Übungen c.
sorozata volt, melyet transzponálva, variálva nagyon sokat gyakorolt. Orbán Júlia elmondása szerint,
az aktív zeneszerzıi tevékenysége és a sok tanítás mellett már kevés ideje maradt a hangszeren való
gyakorlásra, így anélkül memorizált.

3
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Tabló a mősorral és kritikákkal (Kadosa hagyaték)
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A program

99

A kritikák
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A program összeállításából is látszik az Európán átívelı szellemi irányzat, hiszen a
koncert elsı felében a kor kiváló külföldi zeneszerzıinek mővei kerültek
bemutatásra, míg a második részben a magyar kortársak alkotásai hangoztak el. Saját
kompozíciót nem játszott Kadosa Pál ezen a szólóesten, nemes gesztusra vall, hogy a
kollégái mőveinek bemutatását fontosabbnak tartotta a sajátjainál. Ez a hangverseny
a Musica zongora-bemutatótermében hangzott el, a helyszín többször is otthont adott
a modern zenei bemutató esteknek. A közönség elsısorban az új mővészeti
törekvések iránt érdeklıdı, nyitott lelkülető alkotókból állt, muzsikusok, írók,
képzımővészek haladó gondolkodású rétegébıl. Saját mőveibıl, vagy kortársak
alkotásaiból alkalmanként már korábban is játszott itt Kadosa Pál. Kamaramuzsika,
valamint dal - és hangszerkíséretek is gyakran szerepeltek hangversenyeinek
programján. 1937 márciusában a Fodor-iskola rendezésében Modern stílusok címszó
alatt több estén át magyar és külföldi zeneszerzık mőveit hallhatta a közönség.
Március 2-án Kadosa Pál zongoramővész hangversenyét rendezték meg külföldi
szerzık mőveibıl.
A program a következı volt:
Debussy:

Berceuse Heroique
Les collines d’Anacapri
Bruyéres
Mouvement

Milhaud:

Rag-Caprices ( No. 1., 2. )

Poulenc:

Suite

Casella:

Due Canzoni popolari italiane

Schönberg:

Sechs kleine Klavierstücke

Hindemith:

Einleitung und Lied

Stravinsky:

Serenade en La ( Hymne- Romanza- Rondoletto et Cadenza finala )
Piano-rag music

Két emlékezetes hangversenyrıl is beszámol a korabeli krónika az 1942-43-as
évekbıl. Az egyik a fentebb már elemzett II. Zongoraverseny, a Concertino
bemutatója, melynek szólistája a szerzı volt. Ezekben az években a már Európaszerte ismert komponista, zongoramővész származása miatt alig juthatott pódiumhoz,
zeneszerzıként, elıadómővészként egyaránt mellızték az addig nagy lehetıségeket
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nyújtó hangversenyéletbıl. Ezért nagy öröm lehetett számára, hogy mégis közönség
elé léphetett az OMIKE által rendezett zenekari hangversenyen. A Magyar Nemzet
1942. március 19.-i számában így számol be errıl a koncertrıl a krónikás: „Somogyi
László vezényelte a Goldmark-teremben tartott zenekari hangversenyt. […] A nem
mindennapi karmesteri rátermettségő Somogyi László erıs ritmikus felkészültsége
kitőnıen érvényesült a kemény zenekari feladatot jelentı Kadosa Concertinóban. A
háromtételes mő a szerzı akusztikus irányváltozását mutatja s az egyéni lírájú
andante mellett a tréfás finálé is felkeltette érdeklıdésünket. A hatásos és jól
játszható zongoraszólamot a kiváló pianista kvalitásokkal ékes szerzı játszotta…”4 A
másik OMIKE - beli nagyon figyelemre méltó zenekari hangversenyt, melyet
egymás után két alkalommal is bemutattak 1943. február 1-én és 3-án, szintén a
Goldmark - teremben rendezték. A februári mősorfüzet e napokra esı meghirdetett
programja, illetve plakátja a következı volt:

Zenekari hangverseny
Vezényel: Somogyi László
Közremőködik: Kadosa Pál (zongora)

Mősor:
Mozart:

Egy kis éji zene

Beethoven: G-dúr zongoraverseny (Kadosa Pál)
Debussy:
Kodály:

Egy faun délutánja

Háry János-szvit (részletek)

Kadosa Pál zongoramővész ezen a két esten Beethoven: G-dúr zongoraversenyének
szólistája volt. Szívéhez, lelkéhez nagyon közel állt Beethoven muzsikája. Legendák
keringtek

errıl

a

hangversenyrıl,

de

nemcsak

kifejezetten

ennek

a

zongoraversenynek elıadásáról, hanem Kadosa Pál Beethoven játékáról. Bartók
Béláról - akiért rajongott Kadosa Pál - írta egyik tanítványa, Székely Júlia, hogy
páratlan volt Beethoven-játéka. A kamarazenei estek éppúgy feledhetetlenek voltak,
4

OMIKE (Háttér Kiadó 1998) 438. o.
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mint a szóló mővekbıl álló hangversenyek. Így ír Székely Júlia: „A közönséget
elragadta

Bartók

Beethoven-interpretálása,

a

laikusokat

csakúgy,

mint

a

szakembereket. Mindenki úgy érezte: ezt nem lehet, de nem is szabad elfelejteni.”5
Kadosa Pál többször is hallotta Bartók Beethoven-játékát a Zeneakadémián, így İt is
magával ragadta az a megközelítés, illetve elıadás, ahogyan Bartók azonosulni tudott
a Beethoveni zene minden pillanatával, de nemcsak Beethoven mőveinek elıadása
érintette meg, hanem Bartók zongoramővészete általában.
Miért kerül ismét elıtérbe ez a tény? Kutatásaim során kezembe került egy
különleges írás, mely a Kadosa hagyaték részét képezi. A hagyaték örökösétıl,
Kerényi Gábortól engedélyt kaptam e dokumentum lefotózására és a dolgozatomban
történı felhasználásra. Az írás tartalma Bartók Béláról, a nagy példaképrıl,
zongorázásáról, elıadómővészetérıl szól Kadosa Pál szemszögébıl. Az írás nem
kifejezetten a Beethoven-játékra hivatkozik, hanem általánosságban Bartókról, az
elıadómővészrıl ad egy jellemzést. Ebbıl az írásból idézek: „ Bartók Bélárólkülönösen halála óta- köteteket írtak össze. A könyvek, tanulmányok, vizsgálódások
középpontjában- természetszerőleg- a Mester zeneszerzıi munkássága áll. Bartókról
a tanárról, a népzenekutatóról is jelent meg már könyv. Bartókról az emberrıl pedigleghitelesebben több kötetben közreadott levelei vallanak. Mi, akik hallhattuk İt
zongorázni, tudva tudjuk, hogy elıadómővésznek is óriási volt, de írásban errıl
tudtommal-csak folyóiratokban és napilapokban megjelent recenziók tanúskodnak.
Ha két szóval kellene jellemeznem Bartók elıadómővészetét, azt mondanám, hogy
interpretációja hiteles és meggyızı volt. Ezért éreztük, ezért érezhettük és ezért
kellett azt éreznünk, hogy ujjai alatt minden mő úgyszólván újjászületik, hogy
tolmácsolásában a sokszor hallott mőveknek is meglepı, mindeddig rejtve maradt
szépségei tárulnak föl. Ezért hatott zongorajátéka megoldottnak és ugyanakkor
egyben rögtönzésszerőnek is. […] Zongorahangja kétségtelenül nem volt olyan
varázslatos, mint pl. Dohnányié, vagy mint, teszem volt Saueré, virtuozitása messze
elmaradt egy Horowitz szédítı és csillogó virtuozitása mögött. […] Mégis:
mindenkinek, kinek füle van, mindenkinek, akinek szíve van, éreznie kellett, hogy
az, aki a zongoránál ül, zseni, embernek, mővésznek és elıadómővésznek is-egyaránt
5

Bónis Ferenc szerkesztésében Így láttuk Bartókot (Zenemőkiadó 1981) 131.o.
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óriási. Musszorgszkival együtt İ is azt vallotta, hogy a zenének nemcsak a szépet,
hanem az igazat is ki kell fejeznie. Ez a mővészi hitvallás hatotta át végsıkig puritán
elıadómővészetét. Elıadómővészete csakúgy, mint alkotó munkássága, az igazság és
a humánum hirdetése volt. Ezért marad példaképünk İ – elıadómővészetében is.”6
Kadosa Pál, a zongoramővész felvételeit hallgatva és azok elbeszéléseibıl
következtetve, akik hallották még İt koncerten zongorázni, fel kell ismernünk, hogy
hasonlóan a Bartók elıadómővészetérıl megfogalmazott írásához, İ is ebben a
szellemben, ezzel a mővészi hitvallással tolmácsolta a különbözı korok muzsikáját
hitelesen és meggyızıen, de elsısorban a XX. századi zenét. Zongorázását,
játékának stílusát valóban a bartóki játékhoz lehet hasonlítani, szikár, erıteljes
karakterformálási igény, parlando elıadásmód jellemzi, ám mégis egyéni.
Barna István így írt Kadosa Pál zongorázásáról az 1964-ben a Qualitonnál
készült egyik szerzıi lemez borítóján: „Zongorajátékát erı, tömör hangzás, acélos
ritmika jellemzi. Nem ok nélkül hasonlították, már évtizedekkel ezelıtt, Kadosa
zongorázásmódját Bartókéhoz. Repertoárja Bachtól a legmodernebb muzsikáig
terjed; legközelebb századunk zenéje áll hozzá, s ezen belül természetesen a
zongoramővész Kadosa a zeneszerzı Kadosának leghitelesebb interpretátora.”7
Bartók

iránti

tisztelete,

szeretete

abban

is

megnyilvánult,

hogy

számos

zongoradarabját játszotta hangversenyen, zenei esteken, lemezen. A Nagy magyar
elıadómővészek címő lemezsorozat egyike a Kocsis Zoltán által szerkesztett kiváló
lemezalbum, amely kiadvány a Mestert köszöntötte 75. születésnapja alkalmából.
Két lemezt tartalmaz az album, amelyeken az 1950-es években készült
hangfelvételek győjteménye hallható. A két lemez egyikén Bartók mőveibıl
hallhatunk válogatást, míg a másik lemezen korának híres és általa is kedvelt európai
zeneszerzıinek egy- vagy több mővét szólaltatja meg, valamint e lemez végén
néhány saját mő is bemutatásra kerül. Több alkalommal is meghallgattam, s újból és
újból elbővölt a játéka. A Tanár úr pianisztikus és elıadómővészi kvalitása,
interpretációs színvonala, játékának árnyaltsága a legnagyobb mővészeink sajátja.
Óriási értéket jelent a magyar zenekultúrában ez a lemez, hiszen a XX. század
6

Dátum nélküli, valószínősíthetıen az 1955-ös centenáriumra íródott, a dokumentum fotója a
függelékben látható. (Bartók Béláról)
7
Barna István ismertetı szövege Kadosa Pál szerzıi hanglemezén (Qualiton LPX 1199)

104

elejének új zenéit abszolút hitelesen tolmácsolja a kor sajátosságainak megfelelı
módon, így kijelenthetjük, hogy dokumentum értékő. Kocsis Zoltán, a Kadosa
tanítványok

egyik

legkiválóbb

és

legsokoldalúbb

zongoramővészének

felbecsülhetetlen értékő érdeme e kiadvány létrehozása. Úgy kell tekintenünk erre a
lemezre, mint egy kincsre, hiszen Kadosa Pál az akkori kornak megfelelı elıadói
felfogást képviseli, ezek a hangfelvételek megırizték az akkori elıadói tradíciót az
utókor számára, valamint egy rendkívüli egyéniséget ismerhetünk meg játéka
alapján. Nagyon igényes, tiszta, világos, lényegi és nemes: talán ezekkel a szavakkal
megközelítve lehetne jellemezni Kadosa Pál zongorajátékát. Erıteljes ritmikája,
dinamizmusa, szellemessége, intellektusa, zenei vonalvezetése legalább annyira
lenyőgözı,

mint

dinamikai

árnyaltsága,

gyengéd

líraisága.

Hallgatván

zongorajátékát, egy eredeti mővészegyéniség bontakozik ki elıttünk, tárja fel
lelkének gazdagságát. Azok, akik hallhatták Kadosa Pált hangversenyen zongorázni
hagyományos klasszikus zenét, vagy a XX. sz. alkotásait, egy rendkívül felkészült,
nagyon tudatos és tehetséges mővész játékában gyönyörködhettek. 8
Ujfalussy József, a kiváló zenetudós, aki többször hallotta hangversenyen
játszani Kadosa Pált, ezt írta egyik cikkében: „…Kadosa Pál még mindig
legkitőnıbb zongoramővészeink közé tartozik. Sajnos, nem ad rá gyakran alkalmat,
hogy ezt megállapítsuk. Pedig játéka minden alkalommal lenyőgöz. Imponáló
hangszertudása, zenei áttekintése és szelleme mostani mősorának bonyolult, nem
egykönnyen érthetı, tüskés hangzásokkal tőzdelt darabjait is fölényesen értelmezte.
Az ı mővészi alkatához is közel áll ez a rejtett, inkább szellemben feloldott,
transzponált érzésvilág. A mélyebb emóciókat is az intellektus kalauzolja benne.
Kadosa pedig igazán gyızi intellektussal is, de szívvel is: ötletes zenei megoldásai
akaratlanul is (ez különösen rokonszenves megnyilatkozásaiban) feltárták gazdag
zenei kedélyvilágát. Jó volna sokszor hallani!”9

8

Kadosa Pál zongoramővészetérıl még a „Tanítványok visszaemlékezései” címő fejezetben
olvashatunk.
9
Ujfalussy József: Modern és új. Megjegyzések egy zongoraversenyhez (Muzsika I/7 1958. Július) 2728.o.
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III. A ZENEPEDAGÓGUS
III/1 A Fodor Zeneiskola
Az iskola alapítója Fodor Ernı, aki Szendy Árpád növendékeként szerzett
zongoristadiplomát a Zeneakadémián 1902-ben, már akadémista korában teljes
céltudatossággal fogalmazta meg egy igényesen mőködı, magasan kvalifikált
zeneiskola

alapításának

szükségességét.

Tanulmányai

befejeztével

európai

koncertkörútra indult, amely a külföldi zeneiskolák mőködésének tanulmányozását is
jelentette egyben. Bécs, Berlin, London, Róma zenei intézményeit látogatta meg,
majd hazajövetele után megszervezte az új iskola alapítását. Kibérelt egy
háromszobás lakást az Andrássy út 40. sz. házban, zongorákat bérelt a tanítás
megkezdéséhez. 1903. szeptemberében Fodor Ernı zeneiskolája 11 tanárral, 160
növendékkel megkezdte mőködését e három szobában, az Andrássy úton. A kiváló
propagandának és a terjedı jó hírnek köszönhetıen szőknek bizonyult e három
szoba, így újabb két lakást béreltek az Andrássy út 55. szám elsı emeletén.
Fodor Ernı kiváló szervezıképességérıl tett tanúbizonyságot az iskola
alapításával, hiszen sikerült megnyernie az akkori legjobb tanárokat, így intézménye
szakmailag nagyon magas színvonalat tudott képviselni. A Zeneakadémia tanárai
közül többen is tanítottak a Fodor iskolában, így Weiner Leó, Siklós Albert, Senn
Irén, de világjáró elıadómővészek is vállaltak tanítói feladatot, mint Kabos Ilonka,
Reiner Frigyes, Waldbauer Imre, sıt egy évig Varró Margit, a kiváló
zongorapedagógus is az iskola tanári karához tartozott.

Az intézetben a következı tantárgyakat tanították:
Fıtárgyak:
Zongora:

3 gyakorló osztály
3 elıkészítı osztály
4 akadémiai osztály

hegedő:

ugyanezekkel az osztályokkal

gordonka:

4 elıkészítı osztály
4 akadémiai osztály

ének:

3 elıkészítı osztály
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3 akadémiai osztály
cimbalom:

3 elıkészítı osztály
3 akadémiai osztály

zeneszerzés: 4 évfolyam
hangszerelés és partitúra-olvasás: 2 év

Melléktárgyak:
A különbözı fıtárgyakhoz és osztályokhoz szabályozva zeneelmélet, kamarazene,
kötelezı zongora, zenetörténet, zenekari gyakorlat, karének.1
Az alapító célkitőzése az volt, hogy az itt tanuló növendékek olyan biztos,
szilárd zenei alapokat kapjanak, hogy akik életpályául választják a zenét, fenntartás
nélkül tudják folytatni tanulmányaikat felsıfokon. Az iskola hivatalos megnevezése
a kezdetekkor: Fodor Ernı Zeneiskola, Akadémiai Elıkészítı Tanfolyam.

1

Tóth Aladár Zeneiskola 2003 Jubileumi Emlékkönyv (Tóth A. Zeneiskola 2003) 17. o.
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Mai szemmel nézve is nagyon tanulságos azoknak a szempontoknak a felállítása,
amelyek alapján az iskola olyan kiválóan mőködött. Ezek a szempontok a
következık:
Csak állami érvényő diplomával rendelkezı tanárok alkalmazása
Belsı szakfelügyeleti rendszer kialakítása, egymást segítı tapasztalatcsere
A tanulók szigorú minısítése, elbírálása magas igényszint szerint
A tanulók neve mellett az elért osztályzat is olvasható az évkönyvekben
Ellenırzési füzet bevezetése
Az iskolai rendszabályok rendszeres megjelentetése az évkönyvekben
Évenként rendezett versenyek
A rendszeres növendékhangversenyek jelentısége, fontos, nevelı szerepe (munkára
serkentés, a koncentrálás fejlesztése, a felelısségtudat erısítése, önfegyelemre való
nevelés, az idegrendszer edzése, ezek a nevelıeszközök együtt a személyiség
fejlıdését segítik, szolgálják.).2 Az évkönyvekben olvasható hangversenyek
programjai egyértelmően tanúskodnak arról, hogy a növendékek milyen magas
szintre jutottak az itteni tanulmányaik alatt.
A Fodor iskola idıvel nemcsak a zenei alapszintet képviselte, hanem
középfokon, sıt késıbb felsıfokon is folyt tanítás az intézményben. 1907-ben újabb
helyiségekkel bıvült az iskola, már 30 termet vehettek birtokukba a tanárok,
növendékek. A tantermeken kívül egy 150 férıhelyes hangversenyterem is
rendelkezésre állt. Az 1910-es években tovább fejlesztette intézményét az alapító. A
Liszt F. tér (ma Jókai tér) 4. sz. alatti épületben már három emeletet bérelt és egy új
400 fıt befogadó díszteremmel is gazdagodott az iskola, ahol a házi versenyek
nyilvánosan folyhattak. Az elsı világháború körüli idıszakban született meg a nemes
gondolat és elhatározás a magyar zene támogatásáról. Ennek következtében a
koncertek egy része kizárólag magyar zeneszerzık mőveit tartalmazta. Az iskola
fennállásának 25 éves jubileumára kiadott Emlékkönyvben ezt olvashatjuk:
„…Fodor Ernı oly mértékben játszatta intézetének növendékeivel a magyar
zeneszerzık mőveit, mint elıtte egyetlen magyar zenepedagógus sem… A Fodoriskola hatását a magyar zenemőkiadásra abban látjuk, hogy fokozta a magyar mővek
kiadására való kedvet és áldozatkészséget. …Ma a század elején kedvelt giccses
2

Tóth Aladár Zeneiskola Jubileumi Emlékkönyv (Tóth Aladár Zeneiskola 2003) 14. o.
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darabok helyén Bartók Béla, Dohnányi Ernı, Kodály Zoltán…mővei szerepelnek.”3
Az 1910-es évek végén már 1282 tanulója volt Fodor Ernı zeneiskolájának. Az
intézmény

nagyszerően

mőködött,

társadalmi

elismertsége

kiváló,

a

Zeneakadémiával való kapcsolata ideális volt. A rendszabályban olvasható, hogy az
„akadémiai osztályú zongora és hegedő növendékek […] az O.M. Kir.
Zeneakadémián minden év május hó végén tartandó vizsgálatain kötelesek
vizsgálatot tenni.”4 A kötelezı akadémiai vizsgák azt eredményezték, hogy egyre
több növendék nyert felvételt a Zeneakadémiára és szerezte meg a zenetanári
oklevelet, valamint kialakult a zenetanároknak egy olyan rétege, akik tanulmányaikat
a kezdetektıl végig a Fodor-iskolában végezték, majd felvételiztek a zeneakadémiai
Tanárképzıbe. A tanárképzı szak ekkor mindössze egy éves volt, tehát ide azok
jelentkezhettek, akik szakmailag a fıiskolai szintnek megfelelıen sokat tudtak a
hangszerjátékról, a stílusokról, a zene lényegérıl. Az évkönyvekben olvashatunk
sok-sok új kezdeményezésrıl is, ami ismételten bizonyítja Fodor Ernı kreativitását,
egészséges, liberális gondolkodásmódját. Többek között a tehetséggondozás egy új
formáját mutatta be a Szabad-iskola bevezetésével. Ezt az „iskolát” rendkívüli
tehetségek számára hozták létre, akik nem a kötelezı tananyagot végezték, hanem az
egyéniségükre szabva, a fejlıdésüket legjobban elısegítı tananyagot kapták és
tanulták. A Fodor iskolában zajló munkáról, rendezvényekrıl, Fodor Ernı
koncepciójáról a korabeli sajtó rendszeresen tudósított. Több hírlap is, így pl. a
Nemzeti Újság, Esti Kurir, Pesti Hírlap, Magyar Hírlap, Pester Lloyd beszámolóiból
olvashatjuk a következı mondatokat, 1931-bıl: „Fodor Ernınek az iskola kiváló
mővészeti igazgatójának kivételes pedagógiai hivatottságát bizonyítja, hogy legelsı
sorban hazai szerzık tanítása, mőveik ismertetése és elıadása képezi iskolája fı
feladatát…” „A Fodor zeneiskola olyan kiváló pedagógusokkal dolgozik, hogy
nyilvános hangversenyeitıl nem is várhatunk mást, mint a legteljesebb sikert. Az idei
hangversenyen is minden elhangzott hang a tanítás alaposságáról, muzikális
komolyságáról, technikai fegyelmérıl, artisztikus szellemérıl beszélt.”5 Fodor Ernı
támogatta és helyet biztosított az Új Magyar Zene-Egyesület koncertjeinek is.
Újításainak, terveinek, ötleteinek kimeríthetetlen tárházáról kapunk tájékoztatást az
3

Tóth Aladár Zeneiskola 2003 Jubileumi Emlékkönyv (Tóth A. Zeneiskola 2003) 19. o.
Tóth Aladár Zeneiskola 2003 Jubileumi Emlékkönyv (Tóth A. Zeneiskola 2003) 20. o.
5
Tóth Aladár Zeneiskola 2003 Jubileumi Emlékkönyv (Tóth A. Zeneiskola 2003) 23. o.
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évkönyvekbıl, ami valóságos kincs a ma embere számára, hiszen alig tudunk valamit
errıl a rendkívüli intézményrıl.

III/2 Kadosa Pál tanári munkája a Fodor Zeneiskolában (1927 – 1942)
Kadosa Pál 1927-tıl vált a Fodor-iskola tanári karának tagjává. Abban az évben 5 új
zongoratanárt szerzıdtetett Fodor Ernı. Keleti Lilit, három volt Fodor-iskolai
növendéket, akik zenetanári oklevéllel rendelkeztek már ekkorra és Kadosa Pált, a
fiatal zeneszerzıt és mővésztanárt. Senn Irén, a kiváló és híres zongoratanár
ajánlására került Kadosa Pál Fodor Ernı intézményébe, zongoratanári állásba.
Egészséges, nyitott szellemő, lelkes tanári gárda mőködött itt, akik érdeklıdéssel,
szeretettel és a legnagyobb támogatással fordultak a fiatal, kezdı kollégák felé.
Kadosa Pál így nyilatkozott késıbb: „ A Fodor Zeneiskola szelleme nagyon inspiráló
volt”6
„A

zeneiskola tanári testületének szellemében olyan pozitív vonások voltak, amihez

fogható nemigen van másutt.”7 Nagyon fontos egy pályakezdı fiatalnak, hogy
milyen miliı fogadja, beleértve az iskola vezetését, tanárait, növendékeit, akik között
elkezdi tanítói életét. Itt szeretettel, ıszinte, segítı szándékkal figyeltek az idısebb,
nagy tapasztalattal rendelkezı kollégák a fiatal tanárokra. Gyakran tartottak
növendékhangversenyeket, hetente akár többet is, ezeken nagy érdeklıdéssel vettek
részt a tanszak tanárai.
A tanítási órák beosztását tekintve a maitól teljesen eltérı rendszerrel
találkozunk az évkönyvben dokumentált adatok szerint. Magán zeneiskola lévén a
tandíjat annak arányában állapították meg, hány perc tanítási idıt kapott egy-egy
tanuló, ennek megfelelıen 60 percbe belefért 6 növendék- hivatalosan 10 perces
zongoraórával- vagy négy, három, kettı egy tanuló osztozott a 60 percen. Kadosa Pál
úgynevezett 10 perces növendékei természetesen soha nem tíz perces órát kaptak,
hanem jóval többet.8 A tanítás iránti elkötelezettsége, hivatástudata, a gyerekek iránti
szeretete, már kezdıtanár korában kiviláglott. A növendékekkel való foglalkozás, a
tudás átadása nála fontosabb volt a tanítási idı pontos betartásánál. Eleinte 30-35 órát
6

Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó Budapest 1978) 29. o.
Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó Budapest 1978) 31. o.
8
Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó Budapest 1978) 31-32. o.
7
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tanított hetente, majd késıbb 40 órát, sıt többet is, mert a vasárnapokat sem
pihenınapként élte meg, hanem fáradhatatlanul tanított, ebben természetesen
jövedelempótlási kényszer is közrejátszott. Ugyanakkor nagylelkőségre vall, hogy
anyagilag segítette a legkiválóbb növendékeket, hiszen ösztöndíjat is ajánlott fel
számukra egy-egy tanévben, valamint a saját növendékei közül a szegényebb
rétegbıl származókat gyakran támogatta anyagiakkal.
Hogyan fért az idejébe a sok tanítás, mellette a komponálás, gyakorlás,
elıadóestek és a különféle zenei egyesületek szervezı munkája? Saját elmondása
szerint az alvásszükséglete minimális volt, négy órai alvás után kipihenten ébredt,
frissen dolgozta át a napokat, így tudott a sok feladatra koncentrálni, az idıt a
leghasznosabban, a lehetı legjobban kihasználni. Az évkönyveken végigtekintve
Kadosa Pál eleinte alsó és középosztályban tanított, majd a Szabad-iskola rendkívül
tehetséges növendékeivel is foglalkozott és 1932-tıl akadémiai osztályú növendékek
neveit is láthatjuk tanítványai között.
A korabeli növendék-hangversenyek tudósításaiból kiderül, hogy olyan
zeneszerzık mővei is elıadásra, bemutatásra kerültek, amelyek ismeretlenek voltak a
közönség számára. A haladó szellemő iskola modern estjein a külföldi szerzık
mőveit éppúgy megismerhette az érdeklıdı hallgató, mint a magyar kortárs
zenemőveket. A teljesség igénye nélkül Bartók Béla, Kodály Zoltán, Weiner Leó,
Dohnányi Ernı, Farkas Ferenc, Tarnay Alajos, Rózsa Miklós, Veress Sándor,
Szelényi

István,

Kadosa

Pál,

Kósa

György

mővei

gyakran

hangoztak

növendékhangversenyeken. A külföldi szerzık közül néhány név: Debussy, Ravel,
Casella, Poulenc, Francaix, Prokofjev, Reger, Stravinsky, Albeniz, Ibert,
Rachmaninoff. Miután a Fodor-iskola hangversenytermében 2 zongora állt
rendelkezésre, gyakran játszottak versenymőveket a növendékek tanáraik kíséretével.
Kadosa Pál többek között Francaix Concertinójának zenekari szólamát, Prokofjev,
Ravel zongoraversenyének, Mozart több zongorakoncertjének zenekari szólamát
játszotta, sıt kadenciákat is komponált a növendékek számára, többek között Mozart:
c-moll koncert KV 491 I. tételéhez, a d-moll versenymő KV 466 ugyancsak I.
tételéhez. Jellemzı, hogy milyen nagy tisztelet övezte már ekkor Kadosa Pál Tanár
urat, ugyanis egy zongorista növendék, aki nem is az İ tanítványa volt, (Klein Éva,
Szatmári Tibor növendéke) tiszteletbıl felvette a Kadosa nevet és az 1934-es
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évkönyvben már Kadosa Éva néven szerepel. A koncertprogramokon végigtekintve
Kadosa Tanár úr növendékei is minden stílust képviseltek, a reneszánsztól a legújabb
zenékig.
1933-ban, a Fodor-zeneiskola fennállásának 30. évében egy nagyszabású, hat
estét betöltı, zenetörténeti elıadásokkal egybekötött hangverseny-sorozatot indított
az iskola, tanárai és növendékei közremőködésével. A sorozat címe: „A zene
fejlıdése a XVII. századtól napjainkig.” A hangversenyeket zenetörténeti elıadások
vezették be, mely kezdeményezés azt mutatja, hogy nem kifejezetten csak a
hangszertanítás egyprofilúsága volt a jellemzı az intézményre, hanem az általános
zenei mőveltség megalapozása, fejlesztése. Az iskola egy-egy mővész-tanára vállalta
a zenetörténeti elıadásokra való felkészülést. Kadosa Pál Tanár úr is bemutatkozott,
mint zenetörténeti elıadó, hiszen a sorozat Modern-estje elıtt İ tartott bevezetı
elıadást.9

9

Fodor zeneiskola 1933-as évkönyve 31. o. mősor
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Az elıadás kézirat formájában maradt meg. Kadosa Pál hatalmas tudás birtokosa
volt, bizonyítja ezt az elıadás szövege, amely századok zenetörténetén átívelve
vezeti a hallgatót, illetve az olvasót az új, a modern zene irányzatai felé rendkívül
összeszedetten, lényeglátóan, közérthetıen, ugyanakkor kifinomult nyelvezettel
fogalmazva meg mondanivalóját.10 Több zenetörténeti elıadást is tartott a Fodor
iskolai évek alatt.

10

Breuer János könyvében a Tanár Úr úgy emlékezett, hogy a háború alatt eltőnt ez az írás, de
tévedett. Nagy örömmel tölt el, hogy kutatásom során rátaláltam többek között erre a kuriózumra is.
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Részlet az elıadásból (Kadosa hagyaték)
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Az évkönyvek elsı lapjain a tanárok nyilvános szereplésérıl olvashatunk,
illetve Kadosa Pál esetében a mővek bemutatóiról is kap az olvasó tájékoztatást.
Példaképpen az 1938-as évkönyv így számol be Kadosa Pál munkásságáról: „Kadosa
Pál mővei közül bemutatásra kerültek: Scherzo zongorára a budapesti Rádióban;
Zongorarapszódia Budapesten és Londonban; Dalok, Kórusok, a II. Zenekari
Divertimento a strassburgi Rádióban; Brácsaverseny Budapesten és Zürichben.
Elıadásra kerültek: Zongoradarabok a kassai és a pozsonyi Rádióban; Zongoraszvit
és a III. Zongoraszonáta Bécsben; Hegedő-és klarinétdarabok a budapesti Rádióban.
Az Énekszó szemináriumán elıadást tartott Elemzések az új zene körébıl címen.
Mint zongoramővész közremőködött több hangversenyen.”11
E beszámoló alapján is látható, hogy egy nagy formátumú, Európa számos
országában ismert alkotó-és elıadómővész volt Kadosa Pál ekkor, a Fodorzeneiskola tanári gárdájának tagja. Fodor Ernı kiváló Zeneiskolájában nagyon jó
légkör lehetett, a múlt értékeinek teljes mértékő tiszteletben tartása mellett az új
irányzatokra való nyitottság, a modern zenék befogadása, a tanárok progresszív
gondolkodása, egy józan mértékő liberalizmus, mind azt eredményezte, hogy
örömmel jöttek a tanárok tanítani, a növendékek tanulni ebbe az intézménybe. E
kitőnı vezetésnek és tanári munkának köszönhetıen terjedt az iskola jó hírneve
szerte az országban és a világban. Kadosa Pál életében is nagyon komoly és fontos
jelentısége van az itt eltöltött éveknek, hiszen olyan nagy tapasztalattal rendelkezett
a tanítást és humanitást is figyelembe véve, amely hozzásegítette İt, hogy elérje a
tanári pálya legmagasabb szintjét: a zeneakadémia zongora tanszakának tanáraként
taníthatott tovább, majd hamarosan a tanszak vezetıjévé válhatott.

III/3 A Zeneakadémián
Kadosa Pál 1945-tıl a Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskolán folytatta tanári
munkáját, kezdetben óradíjas tanárként. Ebben az intézményben ekkor kezdınek
számított, ennek ellenére az ott tanító kollégák tisztelete, megbecsülése övezte, az
addigra kialakult nagy tanári tapasztalata, eredményessége és hatalmas tudása miatt.
Eleinte nem kapott lehetıséget a tanítványok kiválasztásában, azokat tanította, akiket
a már kinevezett tanárok átadtak neki. Ezekkel a növendékekkel is a lehetı
11

Fodor zeneiskola 1938-as évkönyve 15. o.
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legkörültekintıbben foglalkozott és igyekezett mindenkit a saját tehetsége és
képességei szerint tanítani. Személyisége, kiváló intellektusa, tehetsége, jó
diplomáciai készsége eredményezhette, hogy 1950-ben tanszakvezetınek, valamint a
Fıigazgató Tanács tagjává választották. Tanári tevékenysége alatt több tanársegéddel
is dolgozott együtt, akik nagyszerően segítették munkáját, így 1953-ban, a volt
Bartók tanítvány, Nemes Katalin zongoramővésznı kapcsolódott a Kadosa
tanszakhoz, mint tanársegéd. Rendkívül hatékony és tiszteletteljes volt ez az
együttmőködés. Breuer János könyvében így nyilatkozott a Tanár úr: „Boldog
voltam, hogy olyan tanársegédet kaptam, aki Bartóknál tanult és az İ pedagógiai
elveit igyekezett megvalósítani. […] Nemes tanárnı kiválóan segítette a munkámat,
akárcsak késıbb Kurtág és a többiek”.12 Kurtág György, -aki a Zeneakadémián
mindvégig Kadosa Pál növendéke volt- és Rados Ferenc, -aki néhány évet tanult a
Tanár úr irányítása alatt- tehát az egykori tanítványok vették át késıbb Nemes
Katalin tanárnı munkája után a tanársegédi feladatokat. Kurtág György és Rados
Ferenc segítı, együttmőködı munkája is rendkívül hatékonynak bizonyult, errıl
tanúskodik az a zongorista generáció, -mővészek, mővész-tanárok- akik a Kadosa
tanszakról olyan tudást, lényeglátást, igényességet kaptak útravalóul, amellyel méltán
váltak „ hírhedett zenészeivé” e világnak.1975-tıl az addigra ország-és világszerte
elismert fiatal tanítványok közül Jandó Jenı, Kocsis Zoltán és Ránki Dezsı kaptak
felkérést tanársegédi feladatok ellátására.

III/4 Tanítványok visszaemlékezései
Kadosa Pál tanári munkáját, a növendékeivel való szakmai-emberi kapcsolatát a
tanítványok tudják a leghitelesebben feltárni. A velük történt beszélgetések folyamán
nagyon szépen kirajzolódott egy minden tekintetben rendkívüli ember alakja.

Hambalkó Edit, Ábrahám Mariann, Esztó Zsuzsanna, Jandó Jenı, Kocsis Zoltán,
Ránki Dezsı, Klukon Edit zongoramővészek nyilatkozata

12

Breuer János: Tizenhárom óra Kadosa Pállal (Zenemőkiadó Budapest 1978) 125. o.
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Hambalkó Edit zongoramővész-tanár13
Csepelen a gimnáziumi tanulmányaim mellett egy csodálatos magán-zeneiskolába
jártam, ahol a Tanárnı - akinél tanultam - rendkívül nyitott, az új zenei irányzatokat
befogadó és tanító pedagógus volt. Ennek a nyitottságnak köszönhetıen, mi 1939ben Bartók Mikrokozmoszt játszottunk, Debussy matinékat tartottunk a lakásán,
amely egy kisebb szellemi mőhelyként mőködött. Kiváló elmélettanárunknak
köszönhetıen, - aki komponálási feladatokkal is ellátott minket - késıbb, az
akadémiai évek alatt egyáltalán nem jelentett problémát az összhangzattan és az
akkor újonnan bevezetett szolfézs.
Érettségi után felvételiztem a Zeneakadémiára, nem reméltem, hogy
felvesznek. Felvettek és nagy szerencsémre Kadosa Tanár úrhoz kerültem. Elıször
akadémiai osztályban kezdtem, és amikor III. akadémista lettem volna, megváltozott
az addigi rendszer és én I. éves fıiskolásnak átminısítve folytattam addigi
tanulmányaimat. A változásnak köszönhetıen a fıiskolai oktatás öt évig tartott, nem
volt külön tanár - és mővészképzı, hanem 5 év után mindenki a tanult hangszerének
megfelelıen mővész-tanári oklevelet kapott. Ezen új rendelkezés következtében 8
évig tanulhattam Kadosa Tanár úr növendékeként a Zeneakadémián. Hihetetlen
széles látókörő ember volt Tanár úr, nemcsak a zene, a társmővészetek, hanem az
irodalom, a filozófia, a természettudományok terén is. Az a szellemi légkör,
amelyben

felnıttünk,

további

életünket,

gondolkodásunkat,

munkánkat

is

meghatározta. A mővészetek bármely területén azonnal felismerte az igazán fontosat.
Rendkívüli lényeglátással tudta az alkotásokat hallgatni, szemlélni. Voltak olyan
órák, amikor néhány ütemmel foglalkoztunk csak. Más alkalmakkor, hosszabb
játszás után, a darab végén elhangzott 2-3 találó, lényeges mondat, amellyel
eligazította a tanult mővet. Nagy élményt jelentett a Tanár úr tanításánál az is, hogy a
növendékek egymás óráit végighallgatták. Akkoriban nem volt annyi kötelezı óránk,
mint mostanában, így aki pl. délután 3-ra ment zongoraórára, az a további órákon is
bent maradt a teremben, hallgatta a többieket. A Tanár úr mindig kikérte
véleményünket a hallott darabról, mielıtt İ megszólalt, ezzel aktív figyelemre
13

Hambalkó Edit, Ábrahám Mariann, Esztó Zsuzsa zongoramővészekkel történt beszélgetés
szerkesztett változatát közlöm.
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szoktatott bennünket, valamint véleménynyilvánításra nevelt. Nagyon érdekesek
voltak ezek az órák több szempontból is: megismertük egymást, a darabokat és
láttuk, hogy a Tanár úr mindenkivel másképpen foglalkozott, kinek-kinek képessége
szerint, illetve, ahogyan az illetı tudta a darabokat. Az általa sokat emlegetett
mondás, „az a módszerem, hogy nincs módszerem” azt jelentette, hogy nem
telepedik rá saját véleményével egyetlen növendékére sem, nem kényszeríti senkire
az akaratát, mindenkit tehetsége és képessége szerint kezelt. Ez a tanítás egy életre
szóló útmutatást adott, hogy ne ragaszkodjak a saját elgondolásomhoz, hiszen egyegy mővet többféleképpen is el lehet játszani és mindegyik elképzelés lehet igaz,
hiteles, meggyızı. Az egyéniségünk nem sérült e tanítás által, amit soha nem lehet
eléggé megköszönni, talán csak úgy, hogy emlékezünk rá és megpróbálunk
ugyanezen az úton haladni.
A tanítás mellett a másik hatalmas élményt a Tanár Úr koncertjei jelentették.
Mi, csak kortárs zenét hallottunk tıle, hallottam saját elıadásában a Concertinót is.
Rendkívül jól zongorázott, ideális technikával, abszolút problémamentesen, oldottan,
lazán. Ezeken a koncerteken kitőnt játékának differenciáltsága, a lényegest a
lényegtelenebbtıl mindig megkülönböztetı elképzelése. A zeneszerzı, aki egyben
elıadómővész is, mindig másképpen gondolkodik, más szemszögbıl látja az
elıadandó mőveket, mint aki „csak” hangszeres mővész. A XX. századi zenékbıl
álló szólókoncertjeinek kuriózuma volt, - ahol többek között Schönberget,
Stravinskyt, Gruenberget játszott – hogy kétszer egymás után eljátszotta a darabokat.
Arra hivatkozván, hogy egyszeri meghallgatás ugyan ad valamilyen benyomást, de a
kétszeri eljátszás többet észrevetet a mőbıl. Hollandiában ismerte meg ezt a
„módszert”, ahol sok mő bemutatóját játszotta. Nagyon hasznosnak tartotta a
kortárszene megismertetésének, bemutatásának ezt a módját.
Kadosa Tanár úr nem nagyon foglalkozott a zongorázás technikai részével. A
tanársegédek segítettek bennünket e téren. Az én idımben Nemes Katalin volt a
tanársegéd, akinek ugyancsak hálás köszönettel tartozom. Nemes Kati szenzációsan
zongorázott, sok jó tanácsot adott és mindig alázattal, tisztelettel végigülte a Kadosa
óránkat is. Olyan tisztelettel és szeretettel fordult a Tanár úr felé, ami ismét egy
élmény volt számomra és egy újabb adalék ahhoz, hogy a szakmai és emberi
kapcsolatok milyen harmonikusak tudnak lenni. Óriási elıny, ha egy hangszeres
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mővész, illetıleg tanár zeneszerzı is egyben, vagy legalábbis zeneszerzıi
tanulmányokat folytatott. A Tanár úr egyik fı kívánalma mindig a forma, a mővek
szerkezetének alakulása volt, így magától értetıdı, hogy mint zeneszerzı teljes
otthonossággal igazított el minket a formák világában. A Beethoven szonátákat
különösen is nagyon szerette tanítani, boncolgatni, merem azt mondani, hogy a
mániája volt Beethoven. Minden tanév úgy kezdıdött, hogy sétáltunk, beszélgettünk
az Akadémia folyosóján, minden növendékével megtalálta az alkalmat erre és
kikérdezett bennünket, ki milyen darabokat szeretne tanulni. A darabválasztást
illetıen nagyon finoman tanácsolt, volt, amit jóváhagyott és volt, amihez hozzátette:
„talán várni kellene még egy évet”, de a beszélgetés végén mindig elhangzott:
„Melyik Beethoven szonátát választottad”? Az óráit gyakran látogatták más
növendékek, tanárok, szinte soha nem voltunk egyedül az órán.
Szeretett, tisztelt bennünket. Finom tartózkodás jellemezte viselkedését, de
mindent meg lehetett vele beszélni. Fontos volt számára a véleményünk, nemcsak
egy éppen hallott zenemőrıl, koncertrıl, hanem például egy akkor olvasott könyvrıl.
Felejthetetlenek a csodálatos beszélgetések a lakásán, valóságos mővészettörténeti
elıadásokban részesültünk. Azt is tudta, hogy melyik múzeumban melyik teremben
kinek az alkotásait láthatjuk. Irodalomról, könyvekrıl, versekrıl, írókról éppúgy
beszélt nekünk, mint a zenérıl, vagy a festészetrıl. (Érdekesség, hogy Richterrel
többet beszélgettek a festészetrıl, mint a zenérıl, hiszen Richter is festett, mint a
Tanár úr). Nagyon sokat tudott, de soha nem volt okoskodó, tudálékos. Mindig
lehetett bízni az értékítéletében, az ízlése, véleménye szent volt számunkra, mert
tudtuk, amire İ azt mondta jó, az az is volt. Kritikájával soha nem bántott, nem
alázott meg senkit. A dolgok megértése elsıdleges volt számára. Az İ segítségével
tanultuk meg felismerni az értékeset, megkülönböztetni az értéktelentıl és a „miért”et meg is indokolni. Hiába zongorázott valaki lenyőgözı, briliáns technikával, a
Tanár Úr nem sokra tartotta azt, ha értelmetlenül, a darab lényegét mellızve játszotta
az illetı.
Az európai kultúrában való tájékozottsága, óriási tudása következtében nagy
tisztelet vette İt körül a kollégák és diákok részérıl egyaránt. Az idı elırehaladtával
szoros barátság alakult ki közöttünk. Gyakran felkerestük İt a lakásán, kikértük
tanácsát, megosztottuk vele örömeinket, gondjainkat. Amikor halála elıtt nagyon
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beteg állapotban kórházba került, Ábrahám Mariannal egymást felváltva látogattuk,
ápoltuk, betakartuk, ha fázott, enni-inni adtunk Neki, ha éhes és szomjas volt.
Bizalmas, szinte jó családi kapcsolattá vált ez a barátság. Amikor két hétig járvány
miatt lezárták a kórházat, nem látogathatta senki, akkor érte İt utol a halál.

Ábrahám Mariann zongoramővész-tanár
Az 1950-es évek elején kerültem Budapestre a Konzervatóriumba, szüleim nem
akarták, hogy zenész legyek, de senki nem tudott visszatartani ettıl a pályától.
„Konzisként” is állandóan a Zeneakadémián éltem (osztályfınököm a Kaffka Margit
gimnáziumban nagyon megértı volt!), fıpróbákat hallgattam, este hangversenyeken
ültünk, habzsoltam az élményeket.
Többször hallottam Kadosa Tanár urat is zongorázni a Zeneakadémia
nagytermében. Ezeken a hangversenyeken kizárólag XX. századi zenéket játszott.
Zeneszerzıként zongorázott, a zenei élmény hihetetlenül gazdag volt. Olyan
rétegeket tárt fel elıadása ezekben a modern zenékben, amit akkor természetesen
még nem értettem, de rendkívüli módon hatott rám.
Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy Kadosa Tanár úr felvett az
osztályába. Élesen emlékszem rá, az elsı tanév elején egy esti összejövetelre
meghívta az osztályát magához. Az İ lakásában egy különleges világba lépett be az
ember. Környezetének muzeális értékő bútorai, tárgyai, hatalmas könyvtára
valósággal elbővölt. Képzımővészeti albumokból mutatott alkotásokat, magyarázott,
ismertetett bennünket sok-sok értékkel, tanított minket, szélesítette látókörünket.
Társaságában egy nagy családdá váltunk. Év végén általában közösen kirándultunk,
elmentünk Szentendrére, vagy a várban sétáltunk együtt és İ magyarázta az épületek
történetét. Végtelen finom humorára jellemzı, hogy az egyik épület kapuján lévı
frissen firkált rajzra rámutatott és azt mondta: „ez pedig egy újabb kori elefántrajz”.
Elıfordult, hogy arról is tájékoztatott, éppen mi foglalkoztatja a zenén kívül. Egy
idıben a kibernetika érdekelte intenzíven.
Miért érdekes mindez? Azért, mert a személye olyan atmoszférát teremtett,
amelyben a feltétlen bizalom, a szakmai tekintély, a mindenkori közvetlenség
érvényesült. Tanár úr pontosan érezte, kivárta, kinek mennyi idıre van szüksége
ahhoz, hogy adottságai ki tudjanak bontakozni, mikor érdemes alaposabban kritikát
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gyakorolni. Kritikája soha nem volt megszégyenítı, ám idınként érdekes módját
választotta a véleménynyilvánításnak, egyszerően csak a karórájára nézett, ebbıl már
lehetett tudni, hogy magában azt gondolja: „miért jöttél ilyen felkészületlenül?”
Pedagógiai alapállását vezérgondolatként motiválta az, amit gyakran hangoztatott és
késıbb tanácsolt is: „NE ÁRTS!”
A zongorázás mechanikai részével İ nem foglalkozott, tanársegédei segítettek
ebben. Ízig-vérig a zeneszerzıi koncepció feltárására irányult tevékenysége,
zeneszerzıi megközelítésbıl, amelyben idınként nagyon is aprólékos részletekre
világított rá. Elsıdlegesnek a kompozíció szellemi áttekinteni tudását, megértését
tartotta. Tanár úr mindig egységes egészként látta a mőveket, erre próbálta a
tanítványait is rávezetni. A másik nagyon fontos kívánalma volt a lehetı
leggazdagabb zenei karakterek megjelenítése, valamint az elıadói intenzitás.
Elıadómővészként ezt tartotta egyik legfontosabb követelménynek. Sokszor zenekari
hangszerelésben hallatta velünk a mőveket. Egy konkrét és bölcs mondatára
emlékszem a zongoraórákról, amit gyakran hangoztatott: „Az azonosság elválaszt, a
különbözıség összeköt”. Ez azt jelentette, hogy ha két harmónia azonos funkciójú és
az egyik zár, a másik kezd, akkor agogikával el kell választani, míg a különbözı
harmóniák inkább vonzzák egymást. Eleinte nem pontosan értettem ezt a
követelményt, de megmaradtak a szavak, és késıbb megvilágosodott számomra,
hogy az értelmezés, a tagolás, a zene lélegzése mennyire fontos. A hezitálva szót is
gyakran használta, annak mértéke a mi képzelıerınkön múlott. Ezt manapság úgy
fejezhetjük ki: improvizatív módon. Nemcsak egyszerően tanár, hanem alkotó
ember, alkotó személyiség volt. Azt hiszem, ez mindennél fontosabb.
Mi maradt meg ennyi idı távlatából? Egyfajta szellemi, intellektuális, érzelmi
légkör irányt adó hatóereje, emberi magatartás, amely hosszútávon ugyanolyan
intenzív tartalmú maradt. Felmérhetetlen annak jelentısége, hogy Kadosa Tanár úr
irányítása alatt tanulhattunk, az atmoszféra, ami bennünket körülvett a Vele való
találkozások alkalmával. Egy életre szóló, sokoldalú értékrendet kaptam Tıle.
Számomra ez az élet óriási ajándéka.
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Esztó Zsuzsanna zongoramővész-tanár
Három éves zenetanulás után, 14 évesen nyertem felvételt a Zeneakadémia újonnan
elindított Elıkészítı tagozatára. Kadosa tanár úr osztályába kerültem, olyan kiváló,
már végzés elıtt álló növendékek közé, mint Rados Ferenc, Hambalkó Edit,
Ábrahám Mariann…
A Tanár úr és köztem szeretetteljes, valóságos nagypapa-unoka kapcsolat alakult ki,
hiszen én voltam a legfiatalabb a növendékei között. Abban az évben, amikor hozzá
kerültem, Nemes Katalin még tanársegédként tanított a Tanár úr mellett, de csak egy
évig, majd jóval késıbb jött Kurtág György, valamint Rados Ferenc. Miután Nemes
Katalin önálló fıtárgyi osztályt kapott, így a továbbiakban, amikor én a Tanár úrnál
tanultam, nem segítette a munkáját tanársegéd. Utólag azt mondom, sokkal többet
tanulhattam volna a Tanár úrtól, ha elég érett lettem volna, azonban ekkor még,
tizenévesen gyerekes voltam, és mint említettem, csak néhány év zongoratanulás állt
mögöttem, nem rendelkeztem a megfelelı zenei alapokkal. A Tanár Úr el is
kényeztetett engem, megengedte, hogy azt játsszak, amit akarok, tulajdonképpen
hatalmas bizalmat adott nekem azzal, hogy nagyon fiatalon óriási mőveket
játszhattam. Ez természetesen önbizalmat is adott, bár mindig éreztem a
hiányosságaimat.
Az órákon ritkán zongorázott, de ha néha mégis leült valamit megmutatni,
ezek a percek számomra máig is felejthetetlenek maradtak. Soha nem ütött az
ujjaival, mikor hozzáért a zongorához, tökéletes mechanizmussal gyönyörő hangokat
varázsolt elı a hangszerbıl, utánozhatatlan volt például, ahogyan Beethoven: C-dúr
zongoraversenyének az indítását bemutatta. Csodálatosan szép, finom hangon tudott
játszani. A forte akkordokat sohasem ütötte. Tıle tanultam meg, hogy sohasem ütni,
hanem megragadni kell a hangszert ilyenkor.
Mit tartott nagyon fontosnak? Fantasztikusan jó ízlése volt, fontosnak tartotta
a stílusok ismeretét, a darab, illetve a zene lényegét. A hangzásról is sok szó esett,
megszólaltatott egy akkordot, felhívta a figyelmet, hogy mit kell abból hallgatni és
vezetni, melyik a legfontosabb szólam. Soha nem erıszakolta senkire a saját
elképzelését, mivel teljesen különbözıek voltunk, mindenkivel másképpen
foglalkozott. Senkit nem nyomott el, senkinek sem sérült az egyénisége. A Tanár Úr
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egy olyan aurával rendelkezett, hogy amikor bejött a terembe, majdhogynem felállt
mindenki. Szelíd, kedves, csöndes, halk szavú embernek ismertem mindvégig, akit
óriási tisztelet övezett.
Koncertjét is hallottam a Nagyteremben, XX. századi darabokat játszott,
kétszer egymás után elıadta, mondván, másodszorra már több mindenre tudunk
figyelni. Remek ritmikával szólaltatta meg ezeket a modern mőveket. Mozart: Eszdúr szonátát is hallottam tıle, elbővölıen, varázslatosan játszotta. A rádió is leadta
ezt a szonátát a Tanár úrral, nagyon-nagyon tetszett akkor is. Élmény volt hallgatni a
játékát. Minden koncertjére elmentem volna, ám sajnos, késıbb már nem játszott
hangversenyen.

Jandó Jenı zongoramővész
/részletek a Muzsika c. folyóiratban megjelent cikkekbıl/14
Legenda volt, mind hozzá akartunk kerülni
Talán nem úgy volt pedagógus, mint mások. Kitőnı zeneszerzınek és nagy
mőveltségő embernek ismertem. Soha nem próbálta az egyéniséget korlátozni. A
kotta alapján mondott ugyan száraznak tőnı csekélységeket, ám ha az ember
utánagondolt az elhangzottaknak, késıbb rájöhetett, hogy ezek a megjegyzések
általános érvényőek, és minden esetben a mő szellemét szolgálják. Eleinte jelentıs
fejtörést okozott megértenem ezt a metódust. A Zeneakadémián az elsı két évben
Nemes Katalinnál tanultam, a második hármat töltöttem Kadosánál. İ már csak heti
egy órát adott, a másik kettıt a tanársegédek, Kurtág György vagy Rados Ferenc
tartották, késıbb pedig a mi generációnk képviselıi. Elıször tehát meglepett: no, ez
most hogy is megy […] Rados segített nekem „megfejteni” a megjegyzéseit.
[…] Kadosa kitőnı pianista hírében állt, de amikor mi hozzá kerültünk, már nem
játszott. Azt mondják, a Gyermekeknek ciklust talán maga Bartók sem adta elı olyan
kitőnıen, mint İ […] Csodálatosan hajlékony, laza keze volt. Nekem szerencsém
volt kicsi gyerekként Pécsett hallani, ha jól idézem föl, a saját Concertinóját adta elı,
de ebbıl a hangversenybıl valójában csak a benyomás nagyszerősége maradt meg
bennem. Az óráinkon csak ritkán mutatott meg valamit. Emlékszem, a Grieg
14
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zongoraversennyel bajlódtam, aminek az elején kellemetlen oktávmenetek vannak.
Melléütöttem […] odatotyogott a zongorához (már nehezen járt), és tıle szokatlan
indulattal kérdezte: „hát miért olyan nehéz ez?”- és tökéletesen tisztán megmutatta.
[…] Nyilván pedagógiai célzattal beszélt az elıdökrıl, például Kodályról, aki
egyszer azt a lakonikus kérdést tette föl neki, hogy ismeri e Gesualdót. Menjen be a
könyvtárba és nézze meg! – mondta. Kadosa természetesen „szót fogadott” és azt
mesélte, hogy ez nagyon elırelendítette ıt. Hasonló módszerrel kínálta föl az adott
mő megoldását. Fantasztikus rutin birtokában volt […] Néhány mővét megtanultam,
[…] játszottam a 4. szonátát, a Concertinót és a Tíz bagatellt. Errıl nem nekem,
hanem másik mesteremnek, Nemes Katalinnak ezt mondta: „Ez a fiú egészen
másként játssza, mint ahogy elképzelem, de nekem nagyon tetszik.” Kár, hogy nem
mondott többet.
Nagyon érdekelte a személyiség, örült, ha elmeséltünk magunkról valamit a
karácsonyi látogatásokon, vagy máskor. De mindenféle szentimentalizmus távol állt
tıle, pedig nagyon mélyen érzı ember volt.15 Valamennyiünktıl elvárta, hogy
egyéniségek legyünk, de ezt az egyéniséget tiszteletben is tartotta. A különbözı
érzelmi tartalmaktól azonban független a forma, a zenén belüli objektív szervezı
értelem – İ elsısorban ezzel foglalkozott. Ezen a téren Beethovent értékelte a
legtöbbre, s ha egy-két óra eltelt anélkül, hogy Beethovent játszottunk volna, a maga
csöndes módján szóvá tette.16
Nagyon nyitottnak, érdeklıdı szellemőnek ismertem meg. A régi zenével
kapcsolatos divatjelenségeket például bizonyára nem szerette volna, de biztosan
kíváncsivá tette volna a dolog. Valószínőleg elismeréssel fogadta volna a
törekvéseket, amelyek a mővekre rakodott elıadói sallangok eltávolítását célozzák.
A modern zongora, - amely csak Liszttıl kezdve autentikus hangszer – megkísérti a
fiatal elıadókat, hogy Mozart és Beethoven kompozíciókban zsíros basszusokat
használjanak, jól nyomják meg a pedált. Nem gyızöm inteni ıket: ezek a mővek más
tulajdonságú hangszerekre íródtak. Persze azt sem tartom egyedüli üdvözítı
megoldásnak, hogy mindent fortepianón adjunk elı. A nagy Steinwayn is lehet

15
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hiteles hangzásképet rajzolni, arányérzék és stílusismeret kérdése az egész –
mondaná Kadosa Tanár úr is.17

Telefonbeszélgetés Kocsis Zoltán zongoramővésszel

L. I. – Szeretném a Tanár úr mindhárom alkotói tevékenységét érinteni a
beszélgetésünkben: a tanárit, a zeneszerzıit és a zongoramővészit. Milyennek láttad
İt, amikor a Tanár úrhoz kerültél, milyen tapasztalataid voltak a tanításával
kapcsolatban, hogyan élted meg az İ kivételes, különleges, bölcs instrukcióit, mint
fiatal zeneakadémista?

K. Z. – A Tanár úrnak volt egy generál stílusa, ami a kevés szóval sokat mondásra
alapozódott, ugyanakkor mindenkihez úgy tudott szólni, hogy az ember azt érezte,
csak neki szól, például elhangzott az órán egy egészen hosszú darab, İ néhány
instrukciót adott csupán, ami viszont annyira lényeges volt, hogy az egész darabra
kivetítve lehetett használni. Nagyon érdekes, hogy kisebb hibákért nem szólt, mert
mindig élt a gyanúperrel, hogy csak eltévesztettük. Amennyiben egy vaskosabb
félreolvasásról volt szó, akkor harmadszorra-negyedszerre figyelmeztetett csak, hogy
az valóban félreolvasás. Mindig tisztelte a másikat annyira, hogy nem feltételezte a
legrosszabbat. Ez nagyon lényeges alapállás volt a tanításában. Kadosa nagy
szabadságot hagyott nekünk, úgy tanított, hogy mindig tekintetbe vette a másik
ember egyéniségét.

L. I. – Milyen szempontok, irányelvek szerint tanított a Tanár Úr, mit tartott
fontosnak egy darab megvalósításában?

K. Z. – Azt hiszem, hogy a legfontosabbnak az egészséges európai ízlést tartotta,
hiszen nagyon sokrétő repertoárt játszottunk mi mindnyájan. Fontosnak tartotta azt
is, hogy valamilyen módon továbbvigye azt a Dohnányi - Bartók féle vonalat, ami
irányadó volt az İ zenei fejlıdése szempontjából is. Nem véletlenül említettem
Dohnányit, mert nagyon sokszor Dohnányit és Bartókot szembeállítják, elfeledvén
azt, hogy voltaképpen ez a két zeneszerzı egy tırıl származik. Bartóknak ugyan volt
egy puristább hozzáállása, - ami, ha lehet Kadosa zongorajátékában még fokozódott,
17
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mert Kadosa talán még Bartóknál is puritánabb módon közelített a zenéhez és az
elıadómővészethez - de ott volt benne a romantika.
Kadosa tanításán elsısorban az volt érezhetı, hogy egy közép-európai, végsıkig
tisztult ízléssel közelít a mővekhez, ugyanakkor egy hatalmas kitekintéssel is
rendelkezett. Lényegesnek tartotta azt is, ha valaki egy ciklusból játszott már egy-két
darabot, akkor tanulja meg a teljeset. Így, amikor a II. Román táncot játszottam a
felvételin, a tanév elején rögtön kérte az elsıt is, hogy az is legyen meg.
A harmadik jellemzıje ennek a tanításnak a követelményrendszer volt, szinte minden
órára új és új Wohltemperiertes-t kellett vinni, szemben azokkal a „sztártanárokkal”,
akik egy mősornyi anyagot tanítottak egész éven keresztül, hogy a siker fényében
fürödhessenek. Kadosánál ilyesmirıl szó sem volt, İ arra törekedett, hogy a tanulási
idı alatt minél többet és minél sokrétőbb módon sajátítsuk el a zenei szubsztanciát.

L. I. –Szigorú tanár hírében állott, Te mennyire tartottad szigorúnak İt?
K. Z. – Ízlés szempontjából nagyon szigorú volt, nem lehetett mellébeszélni,
„hazudni”, ízléstelenül játszani, mert İ ezeket azonnal kiszúrta és ki is szőrte.
Természetesen, aki hanyag volt, nem gyakorolt, készületlenül ment órára, arra tudott
İ dühös lenni, de alapvetıen szelíd ember volt. Életemben talán csak kétszer láttam
igazán dühösnek. Mi, akik az utolsó tanítványai voltunk, élete vége felé kerültünk
hozzá, szelídnek ismertük. Nem tudom, milyen lehetett Kadosa fénykorában, amikor
még aktív koncertezı zongorista volt, vagy olyan funkciókat töltött be a magyar
zenei életben, hogy azok pozitív, vagy negatív elıjellel meghatározó szerepőek lettek
volna.
A mi idınkben már alig zongorázott az órákon, elıfordult, hogy odaállt mellénk és
bemutatott egy-két hangot, vagy egy-egy akkordban az arányokat, de én már nem
hallottam İt élıben folyamatosan zongorázni.

L. I. – Néhány darabját lemezre játszotta a Tanár Úr, ám abban, hogy az utókor
megismerheti, megismerhette nemcsak a saját mőveit elıadó Kadosa Pál
zongoramővész játékát, a Te érdemed felbecsülhetetlen, hiszen a Nagy Magyar
Elıadómővészek lemezsorozatban kiadásra került egy nagyon szép album két
lemezzel a Te szerkesztésedben.
A lemezen a következı olvasható: „A kiadvány a mester 75. születésnapját köszönti”
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Nagy tisztelet és ajándék volt ez az album a Tanár úr felé, valamint számunkra is,
akik ily módon megismerhettük mesteri játékát. Mi a története e lemezalbum
megszületésének?

K. Z. – Legendákat hallottam a Tanár Úr zongorázásáról a legkülönbözıbb
forrásokból. A zeneakadémiai tanárok közül többen nagyon elismerıen nyilatkoztak
játékáról, voltak legendás elıadások, amire mindenki emlékezett, mint például
Beethoven G-dúr zongoraversenye, Bartók két zongorás-ütıhangszeres szonátája
Antal Istvánnal és sorolhatnám tovább. Engem érdekelt, hogyan zongorázott a Tanár
úr, elmentem a Rádióba, összegyőjtöttem ezeket a felvételeket. Gyakorlatilag
minden, amit Kadosa a Rádiónak játszott, kiadásra került ezen a két lemezes
albumon. Sajnos, néhány magnószalag olyan rossz állapotban volt már, hogy
gondolni sem lehetett az azokon rögzített darabok kiadására. Nagy munkát végzett İ
az 50-es években, talán olyasmit is, amit egyedül İ tehetett meg befolyása, hatalma
által, ugyanis olyan zenéket is mősorra tőzött, tőzhetett ez által, amik a Zsdanovi
határozat értelmében formalistának voltak bélyegezve, Bartók néhány darabjáról van
szó, vagy a Debussy utáni új francia zene képviselıi, jelesül Milhaud, Poulenc
mőveirıl. Schönberg zongoradarabjait is eljátszotta, ami nem örvendett túl nagy
népszerőségnek abban az idıben, İ azonban mégis eljátszotta. Rendkívül széles
látókörő zenész volt, egyfajta misszionáriusi kötelezettséget is betöltött, egészen
addig, amíg aktívan mővelte a hangszert.

L. I. – Emlékeid szerint egyforma intenzitással tanított minden mővet, vagy voltak
kedvenc zeneszerzıi, akik közel álltak hozzá, kedvenc mővek, kedvenc stílus?

K. Z. – Mindenkinek vannak kedvenc zeneszerzıi, érdekes, hogy Dvorak-ot nem
kedvelte és voltak bizonyos szerzıkkel szemben fenntartásai.

L. I. – Tudjuk, hogy Beethovent kifejezetten kedvelte.
K. Z. – Hogyne, ez is az İ közép-európaiságából adódott, hiszen azt gondolom,
hogy a Dohnányi - iskola óta mi büszkén vallhatjuk, hogy értünk valamennyire
Beethovenhez.
Attól függetlenül, hogy radikális modernista volt, nagyon sok a mővészetében a
tradicionális elem, ami nem baj, mert már Bartókkal, Schönberggel, Dohnányival,
kapcsolatban is említettem, hogy mindnyájan a romantikából származnak, és persze
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ezt az alapállást lehet tisztogatni. Ha figyelembe vesszük, hogy Rachmaninoff
milyen vadromantikus volt, ugyanakkor a zongorázásában mennyi a purista elem,
azonnal megértjük, hogy idırıl idıre feltámad az igény a tisztogatásra. Kadosa egyik
múlhatatlan érdeme, hogy İ az egyik nagy tisztogatóvá nıtte ki magát. Az, hogy mi
az életének kései periódusában kerültünk hozzá, az csak egy nyereség volt nekünk,
mert olyan kristály tisztán tudott már különbséget tenni stílusok között, hogy száz
százalékig és abszolút biztosan el lehetett fogadni az İ útmutatásait.

L. I. – Zoli, Te játszottad a Zongoraconcertinót és több mővét is, hogyan viszonyult
a Tanár Úr saját mőveihez, mennyire engedett szabad teret az elıadónak, milyen
instrukciókat adott?

K. Z. – Nagyon érdekes volt, ha utasításokra lebontom azt, amit Tıle hallottam - a
saját mőveihez már csak igazán nagy autoritással közeledett - akkor azt
mondhatnám, hogy Kadosától egy nagyon lényeges dolgot megtanultam, hogy
vannak jelentéktelenebb hangok is. Gyakran elhangzott Tıle, hogy Zolikám, játszd
ezt, vagy azt a frázist jelentéktelenebbül. Nem lehet minden hangot egyformán
fontosnak játszani, nem lehet mindenhez egyforma jelentıséggel közeledni.
Tudomásul kell venni, hogy a kompozíció olyan, mint maga az élet, hullámzik. Ezt
Kadosa Páltól tanultam meg.

L. I. – Amikor a 70-es évek vége felé a Concertino felvétele volt Veled a Rádióban,
utána a Tanár Úr nekem könnyes szemmel beszélt a játékodról, mondván, hogy
jobban játszod a Concertinót, mint, ahogyan valaha İ.

K. Z. – Sok mindenkire mondta a Tanár Úr ezt.
L. I. – Ez a dicséret azonban kifejezetten Neked szólt.
K. Z. - A tanulmányi idım lejárta után már nem szívesen foglalkoztam olyan
mővekkel, amiket nem szerettem. Kadosa mőveiben engem épp az a fanyar íz
ragadott meg, ami ezeknek a mőveknek a sajátja, és azonnal identifikálható a stílus.
Még a Bartókénál is jóval szikárabb, ám İ tovább ment abba az irányba, amelyet
Bartók kezdett el, mégpedig a torz keresésének az irányába. A Concertino II. III.
tételére ez ugyan nem jellemzı, de az elsıre igen. Magasan ez tetszik a legjobban,
vagy a III. Zongoraversenybıl is az elsı tétel számomra a legsikerültebb. A szonáták
közül a IV. szonátát tartom a legkiemelkedıbbnek, az igazi mestermő. Egyébként
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Kadosa mőveibıl van, amit én mutattam be, pl. a Pillanatképek c. zongoraciklus.
Játszottam a Szonatinát is, ami a Bárdnál jelent meg, az Öt vázlatot és sok mást is,
egyrészt nagyon jól ismerem az életmővet, másrészt sok-sok Kadosa kézirat került a
birtokomba, amikor a Zenemőkiadó gyakorlatilag szabadulni akart az egész
kézirattömbtıl,

akkor

lecsaptam

rá

és

hazavittem.

Köztük

van

a

III.

zongoraversenynek egy olyan zongorakivonata, amelyet Kurtág György készített. A
mai napig nem adták ki, csak partitúra alakban jelent meg, bizony ezt ki kellene adni.

L. I. – Egy életre szóló útmutatást kaptunk Tıle mindannyian. Te mit ırzöl a
szívedben-lelkedben, mint legfontosabb útravalót, amit a Tanár Úrtól kaptál?

K. Z. – A kotta tiszteletét, a pontos kottaolvasatot, a szerzıi elıírásokat betartani
olyan módon, ahogyan azok a kottában láthatóak, tehát nem kilépni belıle. Ezt Tıle
tanultam meg, valamint olyan telitalálatokra emlékszem, amikor egy mőnek a
lényegét két szóval megvilágította. Egyszer megkérdeztem Tıle, - amikor valami
nagyon lényegeset mondott, ami abszolút helyére billentette az olvasatot – Tanár úr,
nekem is eszembe jutnak majd késıbb ilyenek? Azt válaszolta: „Légy nyugodt
Zolikám, eszedbe fog jutni”. Igaza volt.

Telefonbeszélgetés Ránki Dezsı zongoramővésszel

L. I. –Kadosa növendékként milyen emlékeket ırzöl a Tanár úrról diákkorodból,
hogyan tanított, mi volt tanításának a titka?
R. D. –Átgondolva az emlékeimet, nem a megszokott módon tanított, ahogyan más
tanárok, akik odaültek a zongora mellé, megmutattak mindent és átvették az egész
darabot. Nála a növendék eljátszott egy mővet a zongoraórán, és ha a Tanár úr
azonnal nem is reagált, vagy nem volt teljesen egyértelmő a reakciója, valahogy
rögtön lehetett érezni rajta, hogy az elıadás jó, vagy rossz volt. Arra emlékszem,
hogy sok apróságnak tőnı instrukciót mondott, ami elsı hallásra talán nem is
hangzott annyira fontosnak, ám mégis rendkívül jó hatást tett az egész darabra.
Az is érdekes, hogy voltak kedvenc mővei – például egyes Beethoven szonáták, vagy
Chopin g-moll balladája – amiket mindenkinek meg kellett tanulnia nála, és ezek
tanításakor gyakran vesszıparipaként olyan megjegyzések hangzottak el Tıle, amik
nagyon fontosak lehetettek számára, hogy bizonyos részek a darabon belül úgy
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szólaljanak meg, ahogy azt İ jónak gondolja. Elıfordult, hogy az ember néha
berzenkedett is valami ellen, de végül mindig rájöttünk, hogy igaza volt.
Az órák légköre szintén felejthetetlen, az a mód, ahogyan a Tanár úr a zenéhez
viszonyult, ahogy érzıdött, milyen mélyen szereti ezeket a zenéket.

L. I. – Hogyan kezelt Benneteket, tudjuk, hogy nagyon szerette a növendékeit,
azonban Ti egészen különleges helyzetben voltatok néhányan, hiszen nagyon fiatalon
szárnyára kapott Benneteket a világ, hogyan viszonyult Hozzátok a Tanár úr?

R. D. – Azt hiszem, ennek ı nagyon örült, többször elismerıen is nyilatkozott
rólunk, de mindez nem befolyásolta abban, hogy az órákon ugyanúgy bánjon velünk,
mint bárki mással. Egy konkrét esetre is emlékszem, amikor egy vasárnap délután fél
háromkor lett volna zongoraórám a lakásán, és megkérdeztem a Tanár urat, nem
mehetnék e késıbb, mert délelıtt egy matiné koncerten játszom. İ azt válaszolta: „
Jó, akkor gyere háromnegyed háromra.” Különleges humora volt. A hetvenes évek
elején történt a következı eset: valamilyen ünnepi alkalomból köszöntötték İt
lakásán a növendékei. Nekem volt akkoriban egy teljes fejet beborító ijesztı indián
álarcom, két varkoccsal, egyébként kopasz fej és rettenetes arckifejezés társult mind
ehhez. Kocsis Zoli ezt elkérte tılem és így állítottunk be a Tanár úrhoz. Szokás
szerint sorba álltunk, hogy puszit adjunk, és amikor Zoli következett a szörnyő
álarccal, Tanár úr a legtermészetesebben jegyezte meg: „Zolikám, hogy
megváltoztál!”

L. I. – Dedi, ha jól tudom, több Kadosa mővet is játszottál, mely darabokkal
foglalkoztál?

R. D. – A négy caprichos-t a szerzıi lemezre is felvettem és hangversenyeken is
játszottam. A III. zongoraversenyt a közelmúltban adtam elı a Nemzeti
Filharmonikusokkal, Kocsis Zoli vezényletével, nagy élvezettel foglalkoztam e
versenymővel.

L. I. – Mennyire ragaszkodott a Tanár úr a saját elképzeléseihez, vagy nagyobb
szabadságot engedett a növendéknek?

R. D. –A sok apróságnak tőnı instrukcióiban az volt a különleges, hogy zeneszerzıi
hozzáállásából

fakadóan

születtek.

Persze

zongorázási

szempontokat

is

megbeszéltünk, azonban az alapkoncepciót – már akinek volt – nem bántotta.
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Ellenben a jó ízlés és a stílushőség alapkövetelmény volt nála. Kifejezetten örült, ha
valakinek volt elképzelése a mőrıl. Ha ez különbözött is a Tanár úrétól, soha nem
erıltette senkire a sajátját.

L. I. – A Tanár úr szellemisége hogyan hatott Rád és hogyan befolyásolta késıbbi
életed?

R. D. – A lakásában látható értékek, a rengeteg mőkincs és a Tanár úrból áradó
hatalmas mőveltség, intelligencia, egyáltalán az a szellemi háttér, amivel İ
rendelkezett, minden téren formáló erıvel bírt egész életemre kihatóan.

L. I. – A mi korosztályunk már csak lemezekrıl ismerte a Tanár úr zongorázását. A
Kocsis Zoli által szerkesztett lemezalbum alapján kihez tudnád hasonlítani a játékát,
stílusát?

R. D. – Nála is tapasztalható az arra a korra jellemzı stílus, fizikai hozzáállás,
amikor İ volt fiatal, és zongorázni tanult, azonkívül a Tanár úr

játékában is

egyértelmően jelen van az az áttételmentes, beszélı, parlando stílus, ami Bartók
zongorázásában észlelhetı. Ez utóbbi, a népdalok világából áradó beszédszerő
elıadásmód talán számomra a legfontosabb jellemzıje. Emlékszem, a Tanár úr az
órákon saját mőveiben is gyakran erre a parlando elıadásra helyezte a hangsúlyt,
néha nagyon szépen meg is mutatva, hogyan képzeli.

L. I. – Hogyan vélekedtek a Tanár úrról az évfolyamtársaid, a diákság?
R. D. – Óriási tekintélye volt, kitüntetésnek érezhette mindenki, aki hozzákerült,
nagyon sokan szerettek volna az osztályába járni. Tisztelték és becsülték.

L. I. – Utolsó kérdésként, számodra mi az az esszencia, amit kizárólag a Tanár úr
tanításából kaptál és egy életen át elkísér?

R. D. – A példáját nyújtotta annak a feltétlen csodálatnak, szeretetnek, tiszteletnek,
ami a mővészetnek, mőalkotásoknak, ezen belül a zenének is jár. A kultúra és az
értékek megbecsülésére tanított. A növendékek ízlését, stílushőségét formálgatta,
csiszolgatta. Az ízléstelenségtıl irtózott, nem tőrte, és irtotta is tanítványaiból a maga
szelíd módján.
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Telefonbeszélgetés Klukon Edit zongoramővésszel

L. I. – Mi, egy idıben kerültünk Kadosa Tanár úr osztályába, csak Te, mint
gimnazista, 17 évesen. Hallott elıtte is a Tanár úr, ismerted İt?

K. E. – Korábban nem találkoztam személyesen a Tanár úrral, azonban tanárnım,
Hambalkó Edit – akinél 13-17 éves koromig tanultam a szakiskolában – Kadosa
növendék volt, így rajta keresztül már részesültem Kadosa Tanár úr pedagógiájából,
nevelésébıl. Hambalkó Edit tanárnı sokat mesélt nekem a Tanár úr szellemi
nagyságáról, szeretet- és tiszteletteljes tanár-diák, majd késıbb baráti kapcsolatukról.

L. I. – Milyenek voltak az elsı zongoraórák?
K. E. – Igen fiatalon kerültem a Fıiskolára, újdonság volt számomra, hogy szemben
az aprólékos munkával, amit addig megszoktam a szakiskolában és Kurtág Tanár
úrnál (akivel 16 éves koromtól már munkakapcsolatban voltam a Játékok révén),
Kadosa Tanár úrnál gyakran koncertszerő volt a zongoraóra. Ez kezdetben nagyon
szokatlannak

tőnt,

ám

a

késıbbiekben

rendkívül

hasznosnak

bizonyult.

Természetesen elıfordult az is, hogy az elsı néhány ütem után megállított, például
Beethoven Fisz-dúr szonátájának elsı soránál, vagy Chopin g-moll balladájának az
elejénél, sıt, néhány ütemet néha meg is mutatott, pedig akkor már egyébként nem
zongorázott. Az instrukciók, amelyeket mondott, mindig fontosak és a darabot elıre
mozdítóak voltak.

L. I. – Milyen észrevételeket tett a Tanár úr, amikor megállított?
K. E. – Elsısorban nem technikai, hanem agogikus jellegő, értelmezéssel
kapcsolatos kérései voltak. Olyanra is emlékszem, amikor egy Bach-szvitet
játszottam az órán, a Sarabande-nál megállított, és többek között elmondta, hogy ez
a tánctétel a legerotikusabb a szvitekben. Ilyeneket az ember nem felejt el soha.
Felnıttnek érezhettem magam attól, hogy sok mővet játszottam el koncertszerően.
Úgy is kezelt, mint felnıttet nem, mint növendéket. Mély humánum áradt belıle,
mindig lehetett érezni óráin a bizalmat és nagyrabecsülést, hogy tiszteli az embert.
Abban a korban, amikor hozzákerültem, ez nagyon lényeges volt számomra. Olyan
aktív kapcsolat azonban, amirıl annyit mesélt Hambalkó Edit, sajnos köztünk már
nem alakult ki, talán magas kora és akkor már igen rossz egészségi állapota miatt.
Nagyon szerettem, tiszteltem. Kadosa Tanár úr magas mércét állított nekünk és
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önállóságra nevelt, ami a késıbbiekben rendkívül hasznos volt. Mellette Jandó
Jenınél tanultam, aki akkor Kadosa Tanár úr tanársegédjeként mőködött. İ segített
az aprólékos munkában, így a két tanár remekül egészítette ki egymást.

L. I. – Úgy gondolom, részünkrıl is kellett egyfajta megértés a Kadosa Tanár úr
nem szokványos tanítása iránt.

K. E. – Megszoktuk, hogy nem mond el mindent részletesen, (például, hogy éppen
melyik ujjunkat használjuk), de nagy ajándék volt tıle, hogy az önálló
gondolkodásra, munkára ösztönzött. Sokan vannak, akik minden megoldást a
tanáruktól várnak, így késıbb nehezen tudnak a saját lábukra állni, és állandó
segítséget igényelnek. Természetesen néha most is jó átbeszélni egy-egy darabot
nálunk bölcsebb, nagyobb tudású mővésszel, tanárral, de nem az önálló munka
helyett.
A Tanár úr nagyon szerette volna, hogy induljak versenyeken, koncertezzek, szerette
volna megérni, hogy alakul a sorsom, ám én a mővészképzı befejezése után sem
vágytam nagy karrierre. Férjhez mentem, 1985-ben megszületett elsı gyermekünk,
csak utána kezdtem gyakrabban koncertezni, és ez valójában az utóbbi húsz évben
vált életem lényeges részévé. Nagyon sokat számított nekem az, hogy Kadosa Tanár
úr annak idején engem a koncertezésre méltónak talált. Bízott bennem, hálával
gondolok rá emiatt is.

L. I. – Milyen mővet, vagy mőveket játszottál a Tanár úrtól?
K. E. – A Radnóti-dalokat adtuk elı Csordás Klára énekmővésszel, ha jól
emlékszem, a FÉSZEK klubban. Nagyon szerettem ezt a három dalt. Kisebb
koromban pedagógiai jellegő mőveibıl is játszottam néhányat.

L. I. – Lemezrıl, Rádióból hallottad Kadosa Pált, a zongoramővészt, esetleg
régebbi stílusú zenéket ismersz e az İ elıadásában ?

K. E. – Igen, Mozart Esz-dúr szonátáját hallottam tıle, gyönyörően játszotta, a mai
napig emlékszem rá. A szokásostól eltérı, kristálytiszta vonalvezetéső, minden
sallangtól mentes Mozart-játék volt. Nagyon megfogott. Világosan lehetett hallani,
hogy nem csak zongoramővészként, hanem zeneszerzıként is, egészen mélyrıl, a
lényeg felıl közelítette meg a mővet.
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L. I. – Visszatekintve a Kadosa Tanár úrnál eltöltött évekre, mi az a már
leszőrıdött, kikristályosodott lényeg, ami az İ személyéhez kötıdik?

K. E. - A Tanár úr hatalmas, támaszt adó és megfellebbezhetetlen – nemcsak a
zenére, hanem más mővészetekre, az élet egyéb területeire is kiterjedı – tudása,
amely egy mély kultúrának a gyümölcse volt. Véleménye mindig hiteles, megbízható
és jó szándékú volt. Az órákon a növendéket partnernek tekintette, soha nem éreztük
magunkat kisebbrendőnek. A kotta – azon keresztül az alkotás és az alkotó – iránti
tiszteletre tanított.

III/5 Egy egészen közeli családtag és egy távoli rokon gondolatai, emlékképei
Orbán Júlia
(Kadosa Pál nevelt leánya)
1946-ban a húgommal együtt kis gyerekként kerültünk kapcsolatba Kadosa Pállal,
ugyanis anyám, aki a háború elıtt befejezte Nemzeti Zenedei tanulmányait, szeretett
volna Aradról visszajönni Budapestre 1945 szeptemberétıl és folytatni tanulmányait,
mivel az a hír járta, hogy Bartók jön haza és anyám nála akart továbbtanulni. Sajnos,
Bartók meghalt, ráadásul addigra megkaptuk az apánk halálhírét is, így anyám
duplán összeomlott. Lehel György, aki a háború végét nálunk töltötte Aradon, - ahol
mi is tartózkodtunk ekkor - azt mondta anyámnak, hogy ismer valakit, akitıl
hasonlókat tanulhat, mint Bartóktól, jöjjön nyugodtan Pestre, majd ı segít ennek az
ügynek az elintézésében. Ekkor jöttünk vissza Aradról, mert én is 1945.
szeptemberétıl kezdtem az iskolát. Anyám, így Kadosa Pál tanítványa lett és 1948
januárjában összeházasodtak. 1948 nyarán költöztünk a Március 15. téri lakásba.
Elızıleg Kadosa Pál a Baross utca 120-ban lakott, (a nagybátyjának a háza volt ez)
ott élt a háború elıtt a mamájával és az öccsével. A háború után, 48-ig még abban a
házban lakott.
Én kisgyerekként nagyon nehezen emésztettem meg, hogy az apám meghalt,
így rögtön „örökbe” fogadtam İt, mert nekem nagy szükségem volt egy apára.
Családi életünk teljesen normális mederben folyt, mint bármely más polgári
családban, a nevelı apám nem élt ún. mővészéletet. Rigolyái neki is voltak, de csak
annyi, mint általában bármely családfınek. Amikor alkotott, teljes csöndnek kellett

134

lenni, nem lehetett rohangálni, zajongani a lakásban. Nagyon szigorú idıbeosztása
volt és ezt komolyan is vette. Mindig délelıtt komponált az íróasztalánál ülve, sosem
a zongora mellett, mert annyira erıs belsı hallással rendelkezett, hogy nem volt
szüksége arra, hogy a zongorán kísérletezzen, ott legfeljebb ujjrendet próbálgatott.
Fejben dolgozott. Szigorú volt önmagával, mindig a precízségre, pontosságra
törekedett és ezt várta el másoktól is.
Elképesztı lexikális tudással rendelkezett, sokat olvasott más nyelveken is és
meg is maradt a fejében. Minden érdekelte, a legújabb kutatási eredmények is,
például tıle hallottam elıször a DNS spirálról. Többek között Einstein elméletével,
Heisenberg fizikájával is foglalkozott. Miután én nem zenész vagyok, inkább a
légkör, az az atmoszféra maradt meg bennem, amit a családi együttélés során
megtapasztalhattam.
A családunk legendáriumából néhány emlék:
Reggelente idıben kelt, délelıtt komponált. Mindig pontban fél kettıkor volt az
ebéd, otthon ebédeltünk, majd ebéd után egy negyed órára mindennap lepihent, csak
végigdılt az ágyon és legnagyobb csodálatomra óramő pontossággal 15 perc múlva
ébredt. Délutánonként 3 órától tanított, gyalog ment legalább a Vörösmarty térig,
onnan földalattival az Oktogonig, vagy végigsétált a Király utcán az Akadémiáig. A
tanítás után sokszor ott maradt koncerten, ám ha nem volt más program, akkor
esténként tavasztól ıszig vacsora után gyakran elmentünk négyesben sétálni, aminek
kialakult rituáléja volt. Két útvonalon sétáltunk, az egyik a Duna parton a Vigadó
térig és vissza, a másik a Kossuth Lajos utcán az Astoriáig és vissza, közben a
Jégbüfében kaptunk a húgommal fagylaltot, persze ennek is meg volt a maga
koreográfiája, játszott velünk. Otthonról csak jó eseményekre emlékszem, többek
között sokat beszéltek a szüleim az emberek védelmérıl és megsegítésérıl, például
volt egy tanítványa, akit ki akartak tenni az Akadémiáról, mert rossz káder volt és İ
nem engedte, kiállt mellette. Más esetben, szegény sorsban élı növendékeket
támogatott anyagilag. Havonta rendszeresen adott a Tanulmányi Osztálynak pénzt,
hogy adják oda támogatásként ezeknek a szegény diákoknak, de úgy, hogy titokban
maradjon az İ neve.
Lakásunkban gyakran megfordultak az akkori mővészvilág képviselıi, így
Szabolcsi Bence, Erdélyi Miklósék, festık (a nevükre nem emlékszem már)
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Szervánszkyék, Maros Rudolfék, Farkas Ferencék, Székely Endréék. Zathureczkyvel
kifejezetten jó baráti kapcsolatban voltak. Zempléni Kornél és akkori felesége, Mimi
is többször vendégeskedtek nálunk, azután jóban volt Kadosa Pál az anyám
kollégáival is, Sándor René nevére emlékszem. Rados Ferenc, a volt tanítvány egy
idıben szinte mindennap feljött hozzánk. Kurtág és Ligeti, amikor Erdélybıl átjöttek
Budapestre,

rögtön

Kadosa

Pálhoz

kerültek

zeneszerzést

tanulni,

de

magántanulóként, mert a Tanár úr zeneszerzést nem tanított soha az Akadémián.
Ligetivel is nagyon szoros barátság alakult ki, amely késıbb is megmaradt, de a
vicces az volt, hogy mikor én férjhez mentem, akkor Ligeti velünk tartotta inkább a
kapcsolatot.
Az elsı tanársegédjével, Nemes Katalinnal és férjével, Nemes Györggyel
szintén remek, baráti viszony alakult ki, Katival kitőnı munkakapcsolata volt a
nevelı apámnak, mi, gyerekek is jóban voltunk egymással. Solymos Péterrel
úgyszintén közeli barátság jött létre.
Számos közéleti tevékenysége folytán olyan alkotókkal is közelebbi
kontaktusba került többek között, mint Márai Sándor, Déry Tibor, Zelk Zoltán,
Devecseri Gábor, Illyés Gyula, és a mővészvilág több kiváló nagyságával találkozott
hétrıl-hétre.
Több koncertjét is hallottam, mindig nagy élményt jelentett számomra. A két
zongorás szonátáját különösen is szerettem, hiszen a nevelı apám ezt a mővét az
anyámmal együtt adta elı. Soha nem értettem, miért hagyta abba a koncertezést
viszonylag korán, hiszen nagyon tehetséges volt, jól is zongorázott, sokan és sokszor
szerették volna még İt hallani hangversenyeken. Mindig azt mondta, hogy helyet
kell adni a fiataloknak.
Nagyon hálás vagyok, és nem tudom eléggé megköszönni Kadosa Pálnak,
hogy családjává fogadott bennünket, felnevelt minket, apánk volt.

Csillag Ferenc
Részletek abból a levélbıl, amit kérésemre Csillag Ferenc fogalmazott meg e
disszertáció elkészítésének alkalmából.
A nagyapám, néhai dr. Gál (Grünfeld) Ernı és Kadosa Pál mostohatestvérek
voltak. Nagyapám édesapja megözvegyült, két kisgyerek született a házasságában, s
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a kor szokása szerint, meglehetısen rövid idın belül kiházasították. Az ugyancsak
özvegy Weissnét szánták a rokonok dédnagyapámnak. A frigy létrejött, s a család
négy gyermeket nevelt. Nagyapám és Pali gyerekként kerültek egy családba. Korban
közel álltak egymáshoz, csupán négy év különbség volt közöttük. Hosszú barátság
kötötte össze ıket, noha érdeklıdésük merıben eltérı volt. Nagyapám az orvosi
hivatást választotta, Pali érdeklıdése lényegesen tágabb volt.
Édesanyám, aki 1928-ban született, korán zenei tanulmányokat kezdett,
zongorázni tanult Molnár Dórától, majd Hernádi Lajostól. ….Az érettségi vizsgák
elıtt édesanyám felkereste Kadosát, s arra kérte, vegye fel zeneakadémiai osztályába.
Pali még gyerekként hallotta anyámat játszani, de a Hernádi idıszak alatt nem.
Édesanyám visszaemlékezéseibıl tudom, hogy a meghallgatás elsı perceiben
kérdéseket tett fel Palinak ( Milyen magasra állítsa a széket? Kotta nélkül játssza-e a
darabokat? stb.). Pali rövid, lakonikus válasza a következı volt: „Ahogy neked
kényelmes és természetes.” Édesanyám nagy sikereket könyvelhetett el a
zeneakadémiai képzése során, ám betegsége, rossz fizikai állapota miatt nem
folytathatta tanulmányait zongora fıtanszakon. Átjelentkezett a középiskolai
énektanári szakra. 1952-ben szerzett diplomát, s haláláig (1987) fıiskolai tanárként
mőködött.
1952 decemberében születtem. Elsı emlékem Kadosa Paliról 7 éves
koromból való, amikor a Március 15-e téri lakásba mentünk fel. Az édesanyám
abban kért tanácsot Palitól és a feleségétıl, Mártától, milyen hangszert tanuljak. Pali
nagyon kedves, mosolygós volt. Meghallgatta az elképzelésemet, azt, hogy én csakis
a hegedőt tudom elképzelni hangszeremül. Márta agitatívabb volt, leültetett a
zongora elé, s valamiféle apróbb- az utánzásra épülı-gyakorlatokkal látott el. Jól
sikerült. A beszélgetés vége a következı volt: „Ha a zongorát választod, akkor akár
én is taníthatlak”- mondta Márta.
„Ha a hegedőhöz van kedve, akkor megkérem….( a névre nem emlékszem)
kolléganıt, nézze meg a gyereket. A legfontosabb, hogy örömét lelje a gyerek a
hangszertanulásban”- így válaszolt Pali. (Az élet úgy hozta, hogy csellót kezdtem
tanulni)
Palival Márta rövid és súlyos betegségét követı halála után rendszeresen
találkoztam. Minden hónap egy vasárnapján a Benczúr utcai lakásunkban
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vacsorázott. Nagymamám nagyon sajnálta az egyedül maradt Palit, szükségesnek
tartotta, hogy családi körben találkozzunk….Igen kellemes beszélgetéseknek
lehettem hallgatója. Rengeteg történetet mesélt, amely a Fészek-beli tagságából,
illetve vezetıségi feladataiból adódott. Hogy miért voltak tanulságosak ezek a
történetek? Azért, mert Pali egyetlen egyszer sem mondott senkirıl rossz,
elmarasztaló szavakat. Az emberek gyengéit a humor oldaláról próbálta megragadni.
Heltai Jenırıl éppúgy tudott történetet, mint Weiner Leóról. Szórakoztató volt
valamennyi este, amelyet együtt tölthettünk.
Nagy szeretettel szólt mindig a tanítványairól. Elıször Kiss Gyula, Szabó
Csilla nevével találkoztam. Ma már tudom, hogy sokkal korábban is nagyon jelentıs
növendékeket nevelt.
Pali nagy ötlete volt egy téli napon, hogy lakásának könyvtárát hozzuk
rendbe. A szüleim lelkesen segítettek, nekem gyerekként inkább a kiválogatott
könyvekben való kotorászás jutott feladatul. Néhány zenei könyv dupla példányban
volt meg, ezek közül hoztam el és ırzök ma is néhányat. A könyvtárrendezésnek
voltak tanítvány segítıi is. A fiatal Pertis Zsuzsa és Esztó Zsuzsa is segédkezett. A
munka jutalma egy ebéd volt a Mátyás Pincében. Ehhez az alkalomhoz kötıdik az az
élményem is, hogy a lakás múzeumjellegét megismerhettem. Akkor még három
zongora állt a lakásában, s nem igazán értettem, miért is kell egy embernek három
hangszer. Szeretettel magyarázta, hogy az egyik Mártáé volt, a másikon a
növendékek játszanak, a harmadikon ı gyakorol.
Koncerten két alkalommal hallottam ıt játszani, mindannyiszor saját
zongoraversenyét szólaltatta meg. Megdöbbentett az a szikár, olykor fanyar játék,
amit hallottam. Mőveinek bemutatóján több alkalommal is jelen voltam.
Emlékezetesek maradtak a Mihály András vezette Kamaraegyüttes bemutatói.
Sziklai Erika, Szőcs Lóránt tolmácsolásában hallottam a Nelly Sachs verseire
komponált dalokat a ZAK kistermében. Megrázóan szép volt.
Emlékszem a születésnapi köszöntésekre. Ekkor találkoztam például
Hambalkó Edittel, aki örvendezve fogadta édesanyámat, hiszen valamikor közel
azonos idıben voltak a Tanár úr tanítványai, s a fiatal Ábrahám Mariannt is egy ilyen
alkalommal ismertem meg. A könyvtárszobában ültünk, s a beszélgetések ott
folytatódtak, ahol valamikor abbahagyták. Érdekes volt, hogy az ünnepelt inkább
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kérdezett, s várta a tanítványoktól a beszámolókat. Leltározott , számon tartott Pali,
minden növendékének életútját nyomon követte. A sok-sok találkozás alkalmával
élvezet volt hallani, ahogy az új generációról, Kocsis, Ránki, Jandó, Schiff stb.
növendékeirıl beszélt. Gyerekeinek tekintette İket, mint ahogy valamennyi korábbi
tanítványát is. Büszke volt, amikor a „nagy fiúk” Kocsis, Ránki, Jandó
tanársegédként mőködtek, s mulatságosnak tartotta, hogy koncertezéseik miatt
gyakran helyettesítette İket.
Sajnos, egészségi állapota folyamatosan romlott, gyakran került a Kútvölgyi
úti Kórházba. Itt lehetett igazán tapasztalni kedveltségét, népszerőségét, ugyanis
állandóan látogatták régi és új növendékei, barátai, tisztelıi. Temetésére a Kerepesi
Temetıben került sor, nagyon sokan eljöttek. Édesapám, aki nagy tisztelıje volt
Kadosának, éppen azon a napon hunyt el, amikor a Pali 100. születésnapi
emlékkoncertjére készültünk 2003-ban. Apám hajnali halála nem akadályozott meg
abban, hogy az esti emlékkoncertre elmenjek. Micsoda idıbeli egybeesések!

III/6 Emlékeim Kadosa Tanár úrról
1975-ben felvételiztem a Zeneakadémia zongora-tanszakának III. évfolyamába.
Elıtte Szegeden tanultam a Zenemővészeti Fıiskolán Delley József Tanár úr
növendékeként. A felvételi vizsga elıtt rá kellett írni egy lapra néhány tanárnak a
nevét, akiknél, illetve akinél szeretnénk tanulni. Kadosa Tanár urat személyesen nem
ismertem, TV-bıl, rádióból, újságokból természetesen értesültem, hallottam
munkásságáról, tanítványairól. Az elsı helyre kissé bátortalanul feljegyeztem az İ
nevét. Sokan szerettek volna hozzá kerülni, magam nem láttam esélyt arra, hogy nála
tanulhatnék, - hiszen nem ismert- azonban mégis valami csoda folytán nekem jutott a
megtiszteltetés, hogy a III. évfolyamba felvételizık közül egyedül én kerülhettem a
Tanár úrhoz.
Ettıl a tanévtıl kezdve három,

már diplomázott

fiatal

tanítvány

tanársegédként segítette a munkáját, a három kiváló tanítvány: Jandó Jenı, Kocsis
Zoltán, és Ránki Dezsı. A Tanár úr mellett Jandó Jenı volt a nekem kijelölt
tanársegéd, akire ugyancsak nagy tisztelettel és szeretettel gondolok. Tanársegédként
kiváló munkakapcsolata alakult ki Kadosa Tanár úrral és velünk is. Nagyon sokat

139

segített nekünk a darabok gyakorlati megvalósításában, technikai, zenei téren
egyaránt.
A tanév elsı találkozása a Tanár úrral az órabeosztás alkalmával történt. A
VIII-as terembe úgy léptem be, mintha egy szentélybe mentem volna. Barátságos,
otthonos légkör fogadott, minden tanítvány odament hozzá, egy-egy puszival
köszöntötte İt, mint egy Édesapát. Nagyon kedves és érdeklıdı volt irányomban,
hiszen egyáltalán nem ismert, csak a felvételi alkalmával hallott. Hamarosan, a
zongoraórák rendszeres beindulásával megtapasztaltam egy olyan különleges
atmoszférát, amit csakis hiteles, eredeti, nagy tudású egyéniség közelében érez az
ember. Sokszor használt idegen, fıleg latin szavakat a tanítás folyamán, amivel azok
értelmezésére és megtanulására ösztönzött. A Tanár úr és a régebbi tanítványok
között, akik már ismerték stílusát, olyan szinten zajlott a kommunikáció, amely
szinthez fel kellett nıni.
Rendkívül tömören, lényeglátóan világított rá egy-egy megoldandó
problémára. Sajnos, ebben az idıben már nem zongorázott, azonban az instrukcióival
mindig inspirált arra, hogy a képzelıerımet és a belsı hallást állandóan magasan
aktív szinten tartsam. Kedvesen, szelíden állandóan alkotásra késztetett. Nagyon
érdekes, ahogyan fokozatosan kialakult bennem az az érzet, mint másokban is,
mintha a zongoraóra egyenlı lenne egy hangversennyel. Minden órára úgy mentem,
mint egy koncertre, a Tanár Úr tekintélye ezt meg is „követelte”. Az ember
igyekezett a legkoncentráltabban játszani az órákon, - természetesen nem sikerült
mindig - többször elıfordult, hogy a harmadik, negyedik ütem után megállított.
Ilyenkor jó pedagógus módjára, építı szándékkal figyelmeztetett, hogy soha ne
kezdjek el darabot úgy, hogy nem képzelem el elıre a darab karakterét, tempóját,
színét, vagy éppen olyan megoldást kért, amitıl a képzelıerı segítségével rendkívül
határozott arcéle lett az adott zenei szakasznak.
Hatalmas tanítási tapasztalattal rendelkezett, de emberismeretben is, szinte a
„vesénkbe” látott. A darabok horizontális és vertikális síkján egyaránt a felülrıl való
rálátás volt tanítására a jellemzı. A Tanár úr az órákon nem tipikus zongoratanárként
közelített a mővekhez, hanem elsısorban zeneszerzıi koncepció szerint világított rá
az adott darab problematikus részeire. A zenei történéseket az értelemi és gondolati
összefüggések szintjére emelve tanította, magyarázta. Az elıre történı hosszú távú
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gondolkodást a megvalósítás szintjén is rendkívül fontos tényezınek tartotta az
elıadás folyamán. Az elıre megtervezett zenei folyamatok mellett állandóan
hangszerelni is tanított, a zenekari hangszerek hangszíneinek játék közbeni
megjelenítésére hívta fel gyakran a figyelmemet. Egy-egy Beethoven szonáta, vagy
valamely nagy romantikus mő kapcsán többször elhangzott az órákon a zenekari
hangszerelés fontossága. Instrukcióival, kéréseivel állandóan aktivizált a szellemi
energiák hasznosítására. A fejben való gyakorlásról, valamint a mővek hangszer
nélküli megtanulásáról óráimon gyakran beszélt, késztetve az ilyen típusú munkára.
A Tanár úr többször említést tett arról, hogy koncertezı zongorista korában
leginkább hangszer nélkül memorizált.
Az igen széles skálájú és stílusú darabok között különösen Bach, Beethoven
és Bartók mőveinek tanítása marad számomra felejthetetlen. Utólag jöttem rá, hogy
nem véletlen, hiszen e három zeneszerzı meghatározó szerepet töltött be életében.
Az órákról ezek a mondatok ma is a fülemben csengenek: „Véletlenül senki
sem játszik jól, rosszul igen, de jól nem.” „A klasszikus zenét egy kicsit
romantikusan, a romantikus zenét egy kicsit klasszikusan kell játszani.” „Ha az
ember meglepetést akar elérni a zenében, azt nagyon elı kell készíteni, meg kell
tervezni, mert csak akkor lesz igazi hatása.” „Szigorúbbak legyünk önmagunkhoz,
mert csak így jön létre komoly fejlıdés.”
Fanyar humora felejthetetlen, amikor eleinte, néhány alkalommal az óra
kezdetén elhangzott részemrıl, hogy „félek vagy tartok” a Tanár úrtól, akkor İ
mosolyogva így felelt, oldva az izgalmamat: „Olyan ijesztı vagyok? Pedig ma
borotválkoztam.” Közéleti tevékenysége folytán idınként a zeneakadémiai órák
elmaradtak, ilyenkor a lakásán tartotta az órát vasárnap, legtöbbször délelıttönként.
Elıfordult az is, hogy tanársegédeit helyettesítette otthon. Bármikor mentem a
lakására órára, elıttem és utánam is zongorázott valaki, egymásnak adtuk a kilincset.
Régebbi tanítványok is visszajártak elıjátszani, de mások is eljöttek hozzá
hangverseny elıtt kikérni a tanácsát. A lakás szobáinak berendezése, a mérhetetlen
sok könyv, olyan szellemi értéket közvetítettek, amivel azelıtt soha nem találkoztam.
A Tanár úr nagyon szerette volna, ha Moszkvában, a Csajkovszkij
Konzervatóriumban folytatom tanulmányaimat. Megtiszteltetés volt számomra, hogy
méltónak tartott erre, de a tanítás vonzása erısebb volt.

141

Amint Kodály és Bartók elültették a tudás magját tanítványaik fejébe, szívébe
és azok kihajtottak, kivirágoztak, úgy Kadosa Tanár úr is továbbadta nekünk ezt a
„módszert”. Ezen az úton próbálok haladni én is, az elültetett magok közül sok
nyiladozik már, természetesen egy élet is kevés mindannak a tudásnak a
kiteljesítésére, amit útravalóként kaptam Kadosa Pál Tanár úrtól.
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UTÓSZÓ
A XX. század fordulója és elsı harmada rendkívül izgalmas, új mővészeti
irányzatokkal, áramlatokkal teli gazdag korszak volt, amelybıl kiváló mővészek és
alkotások emelkedtek ki Európa-és világszerte. Magyarországon a Kodály és Bartók
utáni nemzedék egyik kimagasló zeneszerzıje, zongoramővésze, tanára Kadosa Pál,
aki mind három alkotói tevékenységében európai szellemiséget, ízlést képviselt,
ugyanígy a társmővészetekben, de nyitottsággal és érdeklıdéssel fordult a legújabb
tudományos kutatások felé is. Olyan egyéniség és szellemi vezetı volt İ, akit nagy
tisztelet övezett, akitıl nagyon sokat lehetett tanulni, s aki komoly szellemi értékeket
tett le a magyar kultúra oltárára.
Hátra hagyott mőveinek száma jelentıs, zongoradarabjait a mai napig tanítják
a zeneiskolákban, zenemővészeti szakközépiskolákban, kétévenként Kadosa Pál
zongoraversenyt rendeznek szülıvárosában Léván, hangversenyekkel emlékezik Rá
az utókor és az ifjú generáció. 100. születésnapjára nagyszabású koncertekkel
emlékezett az ország zenész - társadalma, az újságokban méltató cikkek jelentek meg
mővészetérıl a tisztelet és megbecsülés hangján. Tanítványai a Mestertıl kapott
jelképes stafétabotot viszik és adják tovább országban–világban, elıadómővészként,
tanárként egyaránt. A Zeneakadémia VIII. terme, ahol tanított, ma Kadosa Pál terem.
E disszertáció megírása és a hozzá szükséges kutatások révén ismertem meg
igazán, nyertem mélyebb betekintést annak az embernek az életébe és
munkásságába, aki a tanítómesterem volt a Zeneakadémián. Több évtized távlatából
visszatekintve, e munkának köszönhetıen tudom valóban felmérni annak
jelentıségét, kinél tanulhattam, ki is volt Kadosa Pál zeneszerzı, zongoramővész és
tanár. Nekünk, egykori tanítványoknak fontos feladatunk ápolni, megırizni és
továbbadni azt a szellemiséget, amit örökségként kaptunk Mesterünktıl.
E dolgozat tiszteletadás a Tanár úr emlékének.
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Rajeczky Borbála
Rókay Gabriella
N. Varjas Anna
Vas Ágnes
Vas Erika
1947-48
Cardas Mária
Deutsch Tibor
Fábry Éva
Fischer Endre
Jerea Hilda
Kurtág György
Rabinek Lívia
Rajeczky Borbála
Rókay Gabriella
Strausz György
Vas Ágnes
1948-49
Deutsch Tibor
Fábry Éva
Fái Endre
Hudson Betty
E. Kımíves Anna
Kurtág György
Mach Judit
Rajeczky Borbála
Rókay Gabriella
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Strausz György
Stupel Péter
N. Varjas Anna
Vas Ágnes
1949-50
Bánkövi András
Deutsch Tibor
Fábry Éva
Gulyás Gyula
Hudson Betty
Rajeczky Borbála
Rókay Gabriella
Stupel Péter
Szudy Nándorné Dános Lili
Vas Ágnes
1950-51
Deutsch Tibor
Grosz László
Hambalkó Edit
Kurtág György
Loránd István
Ifj. Mérnök János
Milisits Klára
Stupel Péter
Szepessy Zsófia
Vas Ágnes
1951-52
Deutsch Tibor
Erıd Iván
Grosz László
Hambalkó Edit
Králik János
Ifj. Mérnök János
Milisits Klára
Papp Mihályné Wilhelm Gertrúd
Szepessy Zsófia
1952-53
Czigány György
Dénes Frigyesné Vas Ágnes
Hambalkó Edit
Králik János
Losonczy Andor
Ifj. Mérnök János
Szepessy Zsófia
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1953-54
Czigány György
Dénes Frigyesné Vas Ágnes
Hambalkó Edit
Králik János
Losonczy Andor
Szelényi László
1954-55
Dénes Frigyesné Vas Ágnes
Erıd Iván
Hambalkó Edit
Iványi László
Kupor Klára
Losonczy Andor
Polgár Marianne
Szelényi László
Szepessy Zsófia
1955-56
Dénes Frigyesné Vas Ágnes
Erıd Iván
Hambalkó Edit
Iványi László
Kupor Klára
Neumann Gábor
Pásztor Zsuzsanna
Polgár Marianne
Szelényi László
Szepessy Zsófia
Uhlik Mária
Zalán Krisztina
1956-57
Bodnár László
Erıd Iván
Esztó Zsuzsanna
Friedrich Ágnes
Hambalkó Edit
Kupor Klára
Neumann Gábor
Pásztor Zsuzsanna
Polgár Marianne
Rados Ferenc
Szelényi László
Szepessy Zsófia
Uhlik Mária
Zalán Krisztina
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1957-58
Ábrahám Mariann
Bodnár László
Dudás Magdolna elıkészítı
Esztó Zsuzsanna elıkészítı
Kupor Klára
Pásztor Zsuzsanna
Polgár Marianne
Rados Ferenc
Szabó Csilla
Zalán Krisztina
1958-59
Ábrahám Mariann
Bodnár László
Dudás Magdolna
Esztó Zsuzsanna
Kupor Klára
Módos Gellért
Pásztor Zsuzsanna
Polgár Marianne
Rados Ferenc
Szabó Csilla
Zalán Krisztina
Sajnos, az Akadémia Historia Domusa az 1959-65 közötti idıszakról nem készült el,
jelenleg nem hozzáférhetı. Az újabb évkönyv 1965-tıl olvasható.
1965-66
Failoni Donatella
Kenedi Judit I.
Kiss Gyula IV.
Pertis Zsuzsa V.
1966-67
Bezzan Jore Antonio
Failoni Donatella
Kenedi Judit
Kiss Gyula
Luiz Medalha
1967-68
Failoni Donatella
Joó Árpád
Licsko Péter
Szabó Orsolya
Szervánszky Valéria
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Az 1968-69-70-es évek eseményei, dokumentációja összevontan, egy könyv lapjain
olvashatók. Az évfolyamok az 1969-70-es évnél vannak feltüntetve.
Ennek megfelelıen a növendékek:
Failoni Donatella
Joó Árpád
Kocsis Zoltán
Licskó Péter
Ránki Dezsı
Schiff András
Szabó Orsolya
Szervánszky Valéria
1970-71
Kocsis Zoltán
Licskó Péter
Ránki Dezsı
Rubin Márta
Schiff András
Szabó Orsolya
Szervánszky Valéria
1971-76 között ismét összevontan jelenik meg a növendékek névsora., ebben az
idıintervallumban a következı neveket olvashatjuk:
Dénes István
Dráfi Kálmán
Jandó Jenı
Kase Sonoko
Kassai István
Kemény Gábor
Kerekes István
Kocsis Zoltán
Némethy Attila
Licskó Péter
Lucz Ilona
Ránki Dezsı
Rubin Márta
Schiff András
Sin Rita
Szabó Orsolya
Wehner Krisztina
1976-77
Csalog Gábor
Dénes István
Kase Sonoko
Kassai István
Kemény Gábor
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Kerekes István
Klukon Edit
Lucz Ilona
Sin Rita
Wehner Krisztina
1977-78
Csalog Gábor
Kase Sonoko
Kassai István
Kemenes András
Kemény Gábor
Klukon Edit
Lucz Ilona
Molnár Edit
Sin Rita
Szokolay Balázs
Wehner Krisztina
1978-79
Csalog Gábor
Jinno Akira
Kase Sonoko
Kassai István
Kemenes András
Kerekes István
Klukon Edit
Molnár Edit
Szokolay Balázs
Ujházi Edit
1979-80
Csalog Gábor
Horváth Anna
Kase Sonoko
Kassai István
Kemenes András
Klukon Edit
Minami Chiseko
Molnár Edit
Oertel Gernot
Székely István
Szokolay Balázs
Ujházi Edit
1980-81
Csalog Gábor
Kemenes András
Klukon Edit
Minami Chiseko
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Molnár Edit
Murphy Simon
Sırés Ildikó
Szelényiné Holló Mariann
Székely István
1981-82
Csalog Gábor
Horváth Anna
Kemenes András
Láng Gabriella
Minami Chiseko
Molnár Edit
Székely István
Szelényiné Holló Mariann
Szokolay Balázs
1982-83
Hargitai Imre
Minami Chiseko
Székely István
Szelényiné Holló mariann
Szokolay Balázs
1983-ban bekövetkezett haláláig tanított fáradhatatlanul és nagy szeretettel Kadosa
Pál, a Mester.
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