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Móser Zoltán 
A KEZDET TITKA 

Kodály Zoltán gyerekkori emlékei 

(részletek a szerző „ERRE LELTEM FÖLDNEK NYOMÁT…” 
című készülő könyvéből)  

 

I. Galánta 
 

Állomások és vonatok (megérkezések és elindulások), énekszó és zeneszó, vonatfütty és 
zakatolás: ezek villannak fel előttünk, ha Kodály Zoltán gyermekkorára és Galántára gondo-
lunk. De milyen is lehetett a gyermekkori, vagyis a száz évvel ezelőtti község, erre voltunk 
kíváncsiak, amikor bejártuk a várossá fejlődött települést. És milyen volt a gyermek Kodály? 
Ezt leginkább azon visszaemlékezés alapján tudjuk elmondani, amit 1963-ban a Belga Rádió 
és Televízió számára készített a zenetörténész Denijs Dille. Most ebből, az 1973-ban megjelent 
írásból idézek. 

 
A galántai vasútállomás (fotó) 

 

Első zenei élményeim főként vokális természetűek voltak, mert abban az időben meglehetősen 
víg élet volt Magyarországon: mindenki énekelt, éjjel-nappal. A többé-kevésbé művelt emberek a 
népszínművek terjesztette dalokat énekelték. Ilyen népszínműveket, népies műdalokat hatalmas 
mennyiségben komponáltak akkor. A művelt emberek közül néhányan ismerték valamelyest az 
eredeti népdalokat is, de azokat többnyire már csak a parasztok énekelték. Egész szép műsort 
szedtem össze mindkét típusú dalból. Az eredeti népdalokat cselédlányoktól és parasztoktól 
hallottam, akik vonatra vártak az állomáson, apám ugyanis állomásfőnök volt Galántán; ezekkel a 
dalokkal egész csomó aprópénzt is kerestem, amikor énekeltettek. 

Ami hangszeres zenei élményeimet illeti, azoknak két forrása volt. Galántai táncaim témái 
egy 1809 körül megjelent, „Magyar nemzeti táncok, különböző galántai cigányoktól” című 
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füzetből valók. A mi időnkben elég nagy banda élt ott, de nem azon a vidéken dolgoztak, mindig 
külföldön jártak. Évente egyszer-kétszer hazalátogattak otthonmaradt családjukhoz, a községtől 
teljesen elkülönült, tucatnyi házból álló cigánysorra. A községnek úgy kétezer lakosa volt, a 
cigánysor félúton terült el a község és az állomás között. Utoljára 42-ben látogattam Galántára. 
Addigra eltűnt a cigánysor; a pusztaság, amely a községtől elválasztotta, teljesen beépült; eltűntek 
a muzsikusok is. Egyetlen egyet találtam azok közül, akiket gyermekkoromból ismertem, a háború 
következtében az is félig vak aggastyán lett. A muzsikálást abbahagyta, mint ahogy a többiek is 
más foglalkozást kerestek, mert akkor már nem kellett a cigányzene Galántán. A mi időnkben is 
csak egy kis banda maradt otthon, amely a környékbeli alkalmakkor muzsikált. Apám nevenapján 
például néha nálunk is volt négy cigány az előszobában, olyankor felmásztam a nagybőgőre, mert 
szerettem a brummogását. 

A másik forrás más természetű volt. Egy délután a földön játszottam a szalonban, apám és 
anyám meg valamit muzsikált. A lenyugvó nap tűz és arany színeivel elárasztotta a szobát. 
Sokkal később jöttem rá, hogy egy szonátát játszottak, Mozart D-dúr szonátáját, s még ma is 
hallom apám kissé egyenetlen trioláit. Ez a mű bennem azóta is ahhoz a lángoló délutánhoz 
kapcsolódik. Amikor zongora került a házhoz, nem nagyon vonzott, de azért néha ütögettem a 
billentyűket; volt egy kis törött hegedűm is, de nekem a magamkészítette hangszer szerezte a 
legnagyobb örömet. 

Könyörögtem anyámnak, adjon nekem egy főzőszerszámot; soklyukú szűrő-kanál volt fából, 
lyukain madzagokat húztam keresztül és azokat a kanál végéhez erősítettem, mint a húrokat. 
Valami gitárféle 1ett belőle, ezen kísértem énekemet. Valami csendes helyre bújtam vele és órák 
hosszat énekeltem, ezzel a hangszerrel kísérve mindig szöveg nélküli, rögtönzött dallamaimat. – 
Megvallom, később a legjobb műveim sem töltöttek el olyan elégedettséggel, olyan örömmel, mint 
ezek az első rögtönzések, amelyek első kompozícióim voltak. 

Ez volt minden zenei gyakorlatom négy-öt éves koromig; de még tízéves koromig. 

 
Galántai cigányzenészek (montázs) 
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Galánta Kodály gyermekkorában kisközség volt, 268 házzal és 2982, jobbára római katoli-
kus vallású, magyar lakossal. Volt a községben posta, távíró, vasútállomás, valamint két kas-
tély, amelyeket az Esterházyak építtettek. Mára a kis faluból, amelyet hajdan a vidék 
„kincsesbányájának” neveztek, 12 ezer lelkes város lett. A régi Galánta lassanként teljesen el-
tűnik: új épületek, házsorok, lakótelepek emelkednek mindenütt. A város régi épületiből ke-
vés maradt meg.  

Ezek közül való a Fő utcán látható, a 17. század második harmadában épült reneszánsz 
polgárház (ma plébánia), és a közvetlen szomszédságában álló katolikus templom. A Szent 
István királynak szentelt templomot a 18. század végén építették. Ezt fényképezve, körbe 
járva akadt meg a szemem egy különös, kopott sírkövön, amelyet a mai templom falába utó-
lag építettek be. Sok utánajárás és segítség kellett ahhoz, hogy megtudjam, ez a 1563-as vörös 
márvány kő Kubinyi László síremléke, amelyet ma újra (restaurálva) a templomban helyeztek 
el a hagyománytisztelő galántaiak. 

„A mi a füvésznek egy ismeretlen növény meghatározása, a csillagásznak új bolygó felfe-
dezés, a vegyésznek eddig ismeretlen vegyi elem kiválasztása, vagy a bölcsésznek eddig nem 
észlelt észtani törvény létrehozása, az volt ránk nézve egy ismeretlen emlék feltalálása – írta e 
sírkőről 1870-ben Ipolyi Arnold, akit ugyanúgy meglepett a találkozás, mint a későbbi fotóst. 
Cikkében hosszan értekezik a Kubinyi család eredetéről: „A család ősei a Németországból be-
vándorolt azon Hunt és Pázmán gróf testvérektől származtatják eredetüket … A Hunt és Páz-
mán terjedt család egyik ivadékától, Hudkonttól válik ki a XIII. században Miklós, ki Felső-
Kubin birtokába jutva, a különváló családágnak a Kubínyi (de Kubin) nevet adta. Ennek fiai 
közül egyiket már a következő XIV. században, mint tanult, tudós férfit említik okira-
taink…”Ezen család egyik leszármazottja az a Kubinyi László, aki Ferdinánd és Miksa idején 
előbb felső-magyarországi hadi titoknok, majd kamarai tanácsos, végül Magyarország 
kancellárja volt. (Felesége Esterházy Ferencz pozsonyi alispánnak leánya, Magdolna.) Fiaiban, 
kik közül Tamás árvai követ, László liptói alispán, a Kubinyiak ezen ága kihalt. 

A sírkövön elég kopott és hiányos latin nyelvű feliratok láthatók. Madas Editet illeti 
köszönet, hogy ezek feloldását és lefordítását elvégezte. Azért is idézem itt a körben elhelyez-
kedő feliratokat magyarul, mert eddig ezek a bibliai idézetek sehol nem voltak olvashatók: 

Az igaznak, ha időnap előtt hal meg, nyugalomban lesz része. 
Szeretve és élve elvitetett. 
Kedvét találta lelkével az Úr, ezért sietett kimenteni őt (a romlottság köréből). 
Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. 
Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. 
Szeretnék meghalni és Krisztussal lenni. 
Ez annak az akarata, aki küldött engem. 
Mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké él, s én föltámasztom az utolsó  
napon. 
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De a nemes úr, Kupinyi László kőbe vésett viselete is becses emléket őriz. Megviselt álla-
pota ellenére jól kivehető még a prémes, rövid felsőujjas mente, apró zsinórzattal, s a lábán 
lévő rövid szárú csizma vagy bakancs. „Ez volt tehát az előkelő nemzeti magyar viselet a XVI. 
században de az a baj, hogy az újabb ivadék kezdette őket vesztegetni és feledni, vagy nem 
volt képes legalább felismerni és megbecsülni”– írja befejezésül Ipolyi Arnold, a mindenre 
figyelő, mindent feljegyző tudós nagyváradi püspök. De amit előtte fejteget, az is megszívle-
lendő. Azt állítja, hogy kár sopánkodni, panaszkodni azon, mennyi mindent pusztított el a 
török és tatár. Hisz régi korokból fennmaradt számosan sok emlékünk, igaz, sokszor csak 
töredékesen. 

Így volt Kodály is a régi zenével, a régi hangszerekkel, kottákkal, a régmúlt idők muzsi-
kájával. Amit elő akart bányászni, amit megújítani. amit lehet, azt mutatni, sőt tovább folytat-
ni. Hogy ez a szándék hol és mikor fogalmazódott meg benne, azt szintén egyik vallomásból 
tudjuk. De ezért egy várossal tovább kell mennünk: Nagyszombatba, ahová Galántáról köl-
tözött a család. 

 
II. Nagyszombatról 
 
Amikor először jártam Nagyszombatban (Ma Trnava, Szlovákia), épp valamilyen kerék-

párversenyt rendeztek, s ezért eltereltek bennünket. Így zegzugos utcákon, a várfalak mellett 
haladtunk, réges-régi házak között. Térképünk nem volt, de a szűk utcák érezhetően mind egy 

irányba és egy térre, a hatalmas Szent Miklós plébániatemplom 
felé tereltek bennünket. 

Bentről gregorián ének hangja szűrődött ki. Ide járt, s a 
templom kórusában énekelt is diák korában minden vasárnapi 
nagymisén Kodály Zoltán. „Ebben az időben ugyan bizony már 
egy csomó hangszernek nem volt képviselője a zenekarban, s a régi 
kották szétzüllve, gyűrve hevertek. Még élénken emlékszem, amikor a 
kórus csendjében egy hányódott, tört fagottot  először vettem kézbe s 
próbáltam  elképzelni, hogyan is lehetett ebből egykor hangot 
előcsalogatni?” 

Hogy elképzelte, s meg is valósította, tudjuk életéből, mű-
veiből. De ahogy én akkor a templomból kiszűrődő éneklésben 
a gyermek Kodály hangját is hallani véltem – majd láttam a 
templom szomszédságában álló régi gimnáziumba igyekvő 10 
éves fiúcskát is –, úgy látom most Kodály kezében lévő tört 
fagottot és a gyűrt kották lapjai között lélegző (lappangó?) 

múltat: a régi híres várost, Nagyszombatot. Mert bizony nevezetes és híres lett a város, midőn 
a török elfoglalta Esztergomot, ugyanis először Pozsonyba, majd 1543-ban ide költözött az 
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érsekség és a káptalan, s itt maradt egészen 1822-ig. E közel három évszázad adta a fejlődés 
lehetőségét, hozta a nagy hírét. Leginkább Pázmány Péter idejében ragyogott, talán 
pompázott is. 

 
Pázmány Péter címere misemondó ruháján (rajz) 

 

Pázmány a nagyszombati egyetemet két évvel halála előtt, 1635-ben hozta létre százezer 
forintos alapítvánnyal, ami „ha nem is éppen a dolog nagyságához, de mindenesetre a lesújtott haza 
helyzetéhez illő” – írta az alapítólevélben. Céljául pedig azt jelölte meg, „hogy ott a harcias 
nemzet lelke szelídüljön és az egyház és az állam szolgálatára alkalmas emberek képeztessenek.” II. 
Ferdinánd királyhoz 1635. szeptember 17-én emlékiratot nyújtott be, amelyben ezt a kettős 
célt hangoztatta: „A katolikus vallás terjesztése Magyarországon és Magyarország kultúrája.”i 

Egyébként Pázmány semmiféle áldozatot nem sajnált a nemzetnevelés céljára, anyagi 
téren sem. A történész Fraknói Vilmos számítása szerint egymillió forintot fordított egyházi 
és kulturális célokra. Már 1620-ban, tehát legnagyobb alapításai előtt így írt: „Állítom, 
hogy…jövedelmeimnek egyharmadát sem fordítottam saját személyemre; kétharmadánál sokkal többet 
szenteltem a papnevelő-intézetek, kollégiumok, és szegény ápoló házak alapítására, tanulók, koldusok, 
utazók és házam népe segélyezésére, valamint templomok építésére és ékesítésére…” 

Pázmány Péter, aki ősi, református vallású nemesi családból származott, 13 évesen tért át 
a katolikus hitre, s lett később a jezsuita rend tagja s azután 1616-tól érsek. Ő az ellenreformá-
ció „vitézlő harcosa”, a hitviták tüzének izzó szónoka, s mint író a magyar barokk irodalom-
nak és a magyar prózának egyik legnagyobb alakja, akinek kezében összefutottak a magyar 
történelem szálai. S mint nemzetnevelő – Schütz Antal szép hasonlata szerint – Pázmány a 
magyar történelem szövőszékénél ült és dolgozott haláláig, 1637-ig. „Nádor és király, kamara és 
országgyűlés, törökök és erdélyi fejedelem, magyar püspökök és római bíborosok, egyházmegyés papság 
és szerzetesek, papi hivatásébresztés és népgondozás, béketárgyalások és hadi mozgolódások, főurak lelki 
ügyei és polgárok-jobbágyok ügyes-bajos dolgai, protestáns prédikátorok és a katolikus hívek lelki 
elhagyatottsága, iskolák és szemináriumok létesítése – mindezt átfogta gondolkodása és missziós 
buzgósága, ugyanakkor még háztartásának, házanépének mindennapos ügyeivel is foglalkozni tudott.” 

Kodály idejében a város – amelyet templomairól és szelleméről „magyar Rómának” 
neveztek – már hanyatlott s csak a nagy idők emlékeiből élt. De a régi épületek álltak s állnak 
ma is, s miként az a tört fagott, ezek is a régi időkre emlékeztetnek. 
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A régi Nagyszombat 

 

Az apát Galántáról, a kis faluból a nagy városba helyezik állomásfőnöknek. A 10 éves 
Kodály Zoltán 1892. szeptemberében kerül az érseki főgimnáziumba, a szigorú tanárok közé. 
Ha arra gondolok, hogy hol látható, hol mutatható ki „kicsiben” a későbbi híres ember, hol 
látható (utólag) a kiteljesedés kezdete, akkor Kodály esetében Nagyszombatot kell 
említenünk. Ekkor már oly erős hajlandóságot érzett a zenéléshez, hogy egyedül fogott hozzá 
a tanuláshoz. 

„…tíz éves koromban kezdtem hegedülni tanulni…, néhány év alatt annyira vittem, hogy 
Mendelssohn hegedűversenyét játszottam…Közben néhány zongoraórát kaptam a 
testvérnénémtől. De az iskolatársaimmal vonósnégyeseket akartam játszani, és mert nem volt 
csellistánk, egyszerűen elhatároztam, hogy ezt a hangszert is megtanulom. Hozattam egy 
gordonkaiskolát, és egymásután sorban végig megtanultam az összes gyakorlattal, – 
Nagyszombatban nem volt csellótanár – és nagyon hamar annyira vittem, hogy Haydn-
kvartetteket játszhattunk. Néhány évvel később újra elővettem a hegedűt, mert véletlenül egy 
jobb hegedűtanár bukkant fel a színen. Így aztán egyik napon csellóztam, a másikon 
hegedültem.”1 

 
Kodály rendkívüli fogékonyságát még jobban elárulja egy másik eset. Sem Emília 

nővérétől, akitől zongorázni tanult, sem annak tanárnőjétől nem hallott Bachról. De egyszer a 
városban járván egy özvegyasszonynál, aki kottákat adott el, meglátta és megvette Bach: Das 
Wohltemperierte Clavier két kötetét. Félévnyi tanulással maga mögött leült és eljátszotta mind a 
48 preludiumot és fugát, melyek lejátszása nagy művészeknek is komoly feladatot jelent! 

Közben otthon továbbra is szokásban maradt a kamaramuzsikálás, amelyen most már a 
két gyermek is részt vett. De volt egy állandó vendége is ezeknek a délutánoknak, esteknek: 

                                                           
1 Utam a zenéhez: 20. 



 7

édesapjuk egyik kollégája, Nespor, a pozsonyi vasútállomás forgalmi főnöke. Ő – meg az 
édesanya is – éneklésével, különösen Schubert dalaival tették meghittebbé a házi muzsikálást. 

Kodály hihetetlen érzékenységére és befogadóképességére mutat az a vallomás, amely 
szerint megtanult „néhány Beethoven-szonátát kotta nélkül, anélkül, hogy akár csak egy billentyűt is 
leütött volna.” Ugyanis a  nővére játszotta a szomszéd szobában, miközben a gimnazista 
Kodály a másik szobában épp görögöt preparált. 

* * * 
A nyelvekben – görög, latin, német – kiváló, az irodalmat s a történelmet nagyon szereti: 

több pályadíjat nyert. Németül annyira megtanult, hogy a budapesti bölcsészkaron is német 
szakra jelentkezik, görögül pedig – ahogy írja-, „tudtam annyit, hogy nyugodtam taníthattam 
volna.” De talán ennél fontosabb, hogy ezáltal megismerte, megszerette a görög irodalmat, a 
görög kultúrát, s annak szépségeszméje egész életében nagy hatással volt rá. Amikor 25 éves 
korában megírja azt a Nausikát, azt a dalt, amelyet „hangja megszületésének”, első önálló 
megszólalásának érez, s amikor (sok évvel később) tanítványai arról faggatták, hol s kitől 
„tanulta” ezt a hangot, azt válaszolta rá: Homérosztól. A görög nyelvet annyira szerette, hogy 
egészen haláláig hetente egyszer külön foglalkozott vele. Nádasi Alfonz bencés atyával 
görögöztek együtt, aki személyi titkára és gyóntatója is volt. Ő írja a nagyszombati diákról 
szóló egyik emlékezésében a következőket: 

„Sok szempontból elemezték már azt a kimeríthetetlen lángészt, de nem ismert 
lelkivilágának egyik fontos összetevője: diákélete…a nagyszombati diáktársakii egy 
emberként vallották, hogy a legtekintélyesebb diáktársuk volt. Nemcsak szerették, de 
tisztelték is. Ennek egészen különös tanújelét adták. 

[A századfordulón] az elsős a felsősöket nem szólíthatta másképpen: mindig csak a 
családnév megnevezésével, hozzá téve az úr szót. Kodálynál mást lehetett megfigyelni. A 
Kodály névhez a tót „pán”= úr szót használták. Nemcsak a kisdiákok nevezték Pánnak, 
hanem az osztálytársai is… Még diplomájuk megszerzése után is, érettségi találkozókon, 
mindig csak így mondták: Szerbusz Pán. 

Megvolt ennek a névnek az alapja: mikor észrevette, hogy a tót származású gyerekek 
félszegek, félénkek voltak az első hetekben, mert hiányos volt a magyar tudásuk, ekkor 
Kodály szokatlan elhatározásra jutott: „Gondoltam, megfordítom a sorrendet. Nem várom meg, míg 
ők tudnak jól magyarul, én megyek elébük, és megkönnyítem, hogy hamarabb érezzék otthon magukat 
köztünk.” iii 

* * * 
Kodály az iskola zenekarának, az iskola kórusának is tagja volt, sőt vasárnaponként a 

székesegyház kórusában is énekelt, ahogy azt az elején említettük. Itt őrizték a 60 éve 
megszűnt nagyszombati zeneegyesület anyagát is. Mivel a karnagy fia jóbarátja volt, kéri és 
kapja tőle a régi partitúrákat: Beethoven C-dúr, s Liszt Esztergomi miséjének kottáját lapozza 
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és „olvassa”. (Ez is olyan, mint egy meg nem írt filmnek az egyik jelenete, ahol a „hangok 
eljövendő nagy tanára” vált szót az elődökkel.) 

De itt már nemcsak álmodozásról, hanem zeneszerzésről is beszélnünk lehet és kell is. 
„Számomra sohasem az volt a lényeges, hogy egy hangszeren játszani tudjak. Kezdettől fogva 
sokkal többet komponáltam, mint játszottam.” 13-14 éves, amikor papírra veti  az első 
kompozícióit: ezek zongoradarabok, néhány miserészlet vegyes karra és orgonára, két Ave 
Maria. 16 éves, amikor elkészül a Nyitány, ezt követi a Stabat Mater, majd ismét egy Ave Maria 
énekhangra-orgonára, a Romance lirique csellóra-zongorára, az Esz-dur trió két hegedűre-
brácsára, s az első Petőfi dal, a „Vadonerdő világa”. A vers egy leánykáról s a szerelemről szól. 
Mi más ez, mint egy érzelmes vallomás valakihez: egy ismerős kislányhoz bizonyára. iv 

* * * 
Miért soroltam fel a zeneszerző diák „műveit”? Mert ebből is látni – ekkor még zeneszer-

zést senkitől nem is tanult –, hogy milyen termékeny volt. (S ebből logikusan következik az is, 
hogy hamarosan a budapesti Zeneakadémián a zeneszerzés szakot fogja választani.) Az is 
igaz, hogy volt valaki, aki zeneszerzésre ösztönözte. Toldy Béla, az iskola fiatal pap-tanára, 
aki a zenekarba is befogadta, ő bátorította komponálásra.v „Tanárai közül a hittantanár volt rá 
a legnagyobb hatással. Mikor visszaemlékezett rá, még életének utolsó éveiben is úgy 
emlegette, mint olyan jellemű embert, aki kitörölhetetlen nyomott hagyott benne… Egyszer 
hittanórán Toldy Béla latin mondatot idézett, hogy a jól bevésett idézettel még jobban meg-
jegyezzék a növendékek az erények fontosságát. A mondat a következő volt: Componite 
mentes ad magnum virtutis opus. Nyersfordításban azt mondhatnók: Komponáljátok meg lelketeket 
az erény nagy munkájához. – Vagyis magyarul: Készüljetek lélekben az erény, a lelkierő nagy 
művéhez!” vi 

* * * 
Nem véletlenül említettük a komponistát, hisz a gimnazista Kodály épp Toldy Béla hatá-

sára készítette el az első zenekari művét. Ezt a kompozíciót 1898 februárjában be is mutatta az 
iskola zenekara. Mivel kürtösük nem volt, a bemutatóra kölcsön kértek kettőt a városi tűzol-
tózenekarból. De harsonás sem volt, amit aztán a fiatal szerző törölt az oboa szólammal 
együtt. (Oboát addig még csak nem is látott.) A zenekarban a csellista maga Kodály volt, de a 
dobszólót is ő játszotta.  

Néhány nap múlva kritika is megjelent, méghozzá egy pozsonyi német nyelvű lapban: 
„Fölcsendülnek a Nyitány első hangjai…A zenekar – a fúvósok kivételével – az intézet 

tanulóiból áll. A karmesteri emelvényen egy fiatal tanár, aki pálcájával iparkodik fékentartani 
a még zabolátlan erőket…A mű jól hangzik, a gondolatok logikusan sorakoznak egymás 
mellé. A darab lendületes, tehetségről tanúskodik. A műsorba pillantok: Nyitány (d-moll), 
szerezte Kodály Zoltán 6. osztályos tanuló. Most értem meg szomszédnőm arcának finom 
sápadtságát. A Nyitánynak vége, tapsvihar zúg fel a színházban, a szerzőt szólítják – a 
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sápadtság eltűnik szomszédnőm arcáról, könny csillog a gyöngéd anya szemében. Az ő fia, az 
ő gyermeke a tetszésnyilvánítás kellős közepén – s én szívből együtt örülök vele. Bárcsak ne 
zavarná meg a fiút ez a tetszésnyilvánítás, bárcsak maradna szerény és válna komoly 
munkával egész emberré! Elárulom gondolataimat a boldog anyának – bizony a taps édes 
méreg, amely már nem egy fiatal tehetség vesztét okozta.” 

 
A cikk szerzője – aki álnéven írt-, a család ismerőse és barátja, Nespor, a forgalmi főnök. 

Őróla Tóth Mihály szabómester alakja és esete jutott eszembe. Amikor a már ismert 
Vörösmarty a még ismeretlen, 21 éves Petőfi Sándornak első könyvét szerette volna 1844-ben 
kiadatni, nem volt támogató. Végül a Lamacs-sörözőben, a Nemzeti Kör asztaltársaságához 
fordult, de a többség elvetette azt a tervet, hogy a Kör előfizetést hirdessen. Ám egyszer csak 
felállt Tóth Gáspár szabómester, s 60 forintot felajánlott, és 30 forintot rögtön le is tett az 
asztalra, a söröskorsók közé. „1844. március 27-én egy szabómester hősi példájára nyílnak meg a 
jövendő kapui és az erszények.”– írja erről Illyés Gyula. 

Ha pontosan nem is így, de ilyen belső lelkesedéssel írta bírálatát Nespor uram, a 
zeneileg művelt forgalmista, aki minden bizonnyal egy Kodályról szóló ( nem létező film) 
egyik „pozitív hőse” volna! 

„Gimnáziumi pályafutásom 1900-ben véget ért” – ezzel zárja a városról szól emlékeit az 
idős mester. S ezzel hadd búcsúzzunk mi is Nagyszombattól: a szülőktől és testvérektől, az 
iskolatársaktól és tanároktól – az utcáktól és a templomoktól azzal, hogy Nagyszombat nélkül 
bármely Kodály-mű érthető, de Kodály élete az itt töltött a nyolc év nélkül nem volna teljes.  

                                                           
i Az idézetek Pázmány Péter válogatott műveiből valók, amelyet három kötetben a Szent István Társulat adott ki 
1983-ban. 
ii Az osztálytársak közül egyet itt kiemelten megemlítünk, aki ismert szlovák zeneszerző lett: Mikuláš Schneider -
Trnavszký. 
iii Dr. Nádasi Alfonz: Kodály lelkisége. In: A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium évkönyve, 1994/95. 54.  
iv De nem akármilyen lehet, lehetett az a mű, amit Becket Tamás, Canterbury érsekének emlékére készített, és nemrég 
került elő a feledés homályából. 
v Az ő emlékére ajánlotta Kodály a Pange lingua (1928) című orgonakíséretes kórusművét. In: Nádasi Alfonz: i.m. 55-
56. „Miért írtam neki sok év múlva 5 t.sz (?) Mert mikor a villamosban véletlenül találkoztunk, a megkopott, a 
megöregedett ember különös világosbarna szeméből ugyanaz a szeretett sugárzott, mellyel 30 (?) év előtt művemet 
felkarolta.” In Kodály Zoltán: Közélet, vallomások, zeneélet. Bp., 1989. 173. 
vi Nádasi Alfont: i.m. 


