
Ittzés Mihálynak, a kecske-
méti Kodály Intézet oktatójá-
nak nyitóelõadásával, valamint
egy emléktábla-avatóval vette
kezdetét pénteken a Kodály
Zoltán születésének 130. évfor-
dulója alkalmából tartott egész
hétvégés rendezvénysorozat a
nagyváradi Partiumi Keresz-
tény Egyetemen (PKE). Az ün-
nepélyes megnyitón Fodor At-
tila, a PKE zenemûvészeti tan-
székének a vezetõje köszöntöt-
te az egybegyûlteket. Mint el-
mondta, büszke arra, hogy a ta-
valyi Liszt-emlékmûsor sikerén
felbuzdulva megrendezett idei
Kodály-rendezvénysorozaton –
mellyel a zene és tudomány ré-
vén kívánták megérinteni a fia-
talságot – az erdélyi magyar
tannyelvû mûvészeti líceumo-
kat hat diákcsapat, illetve egy-
egy vezetõ tanár képviselte.

Elõadásában Ittzés Mihály a
neves zeneszerzõ és népzene-

kutató által kifejlesztett zene-
pedagógiai módszer kialakulá-
sát, illetve a benne rejlõ lehetõ-
ségek jelenkori kihasználatlan-
ságát ismertette, hansúlyozva,
hogy a hungarikumnak számí-
tó Kodály-módszert külföldön
nagyobb elõszeretettel ültetik
gyakorlatba, mint Magyaror-
szágon. A hallgatóság végigkí-
sérhette azt a folyamatot, vala-
mint azon pozitív és negtív él-
mények sorát, melyek arra ve-
zették Kodály Zoltánt, hogy
elõbb 10-14 éves gyermekek
számára írjon kórusmûveket,
késõbb pedig már az óvodai
zeneoktatással foglalkozzon.
Mint azt az elõadó elmondta,
Kodály széles körû társadalmi
gondolata az volt, hogy a zene
legyen mindenkié. Megvalósí-
tása azonban több réteg
együttmûködését feltételezte:
az iskola felvállalását (ebben
kulcsfontosságú a tanárok

egyéni szerepe), az állam tá-
mogatottságát, az esztétikailag
megfelelõ anyagválasztást, va-
lamint a zenei aktivitást.

Az elõadást követõen a részt-
vevõk a PKE belsõ udvarára
vonultak, ahol Lászlóffy Zsolt
zongoramûvész elevenítette fel
annak a korszaknak az emlé-
keit, amelyben Kodály mûvei –
mint fogalmazott – „zenei
szamizdatként” éltek a köztu-
datban. Ezt követõen Kurucz
Imre berettyóújfalui szobrász-
mûvész mondott köszönetet,
akinek a pénteken leleplezett
Kodály-plakett volt a negyedik
olyan dombormûves emléktáb-
lája, amely a PKE belsõ udva-
rának falára került.

A leleplezésen Tõkés László
EP-képviselõ elmondta, Kodály
épp egy olyan korban tudott
nagy lenni, amelyben a forrada-
lom elnyomása után nem lehe-
tett a magyarságot nyíltan meg-

élni. Dutka Ákost idézve feltet-
te a kérdést: „Lehet-e az ember,
ember és magyar?”, majd hoz-
zátette, Kodály pont azért tu-
dott nagy ember lenni, mert
magyarságát mélyen megélte.
Az emléktáblát Fodor Attila,

Ittzés Mihály, Tõkés László, va-
lamint a berettyóújfalui önkor-
mányzat képviselõi koszorúz-
ták meg, majd Berkesi Sándor
karnagy vezetésével énekelt a
PKE vegyeskórusa.
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A szegények gyógyítójának emlékére
Születésének 215. évforduló-

ja alkalmából a Premontrei
Öregdiákok Egyesülete és az
RMDSZ nagyváradi szervezete
pénteken megkoszorúzta
Grósz Frigyes váradi szemse-
bész emléktábláját, melyet két
éve helyeztek ki az egykori
Sztaroveszky (ma Magheru)
utcai szemészeti központ elõ-
csarnokában. A zsidó orvost a
szegények gyógyítójának is ne-
vezték, mivel a nincstelen bete-
geket a módos polgárok támo-
gatásával ingyenesen kezelte
klinikáján. Orvosi tanulmánya-
it Bécsben végezte, majd né-
hány évi utazgatás után vissza-
tért Nagyváradra, hogy tudá-
sát és tapasztalatait szülõváro-
sában kamatoztassa. 1830-ban
itt alapította meg az ország leg-
korszerûbb szemészeti klini-
káját. Úttörõként 1500 szürke-
hályogmûtétet végzett. 

A megemlékezésen Huszár
István RMDSZ-es képviselõje-
lölt köszöntötte az egybegyûlte-
ket, majd Pásztor Sándor kép-
viselõjelölt méltatta Grósz Fri-
gyes munkásságát. „Nemzet-
mûvelõként” példaértékûnek
ítélte a jelenkor emberei számá-
ra. „Talán ma, amikor egyre
több a kihívás, a támadás, meg-
maradásunk elengedhetetlen
feltétele az egységes összetar-
tozás és jövõnk közös építése,
ezért nagyobb szükség van most,
mint valaha Grósz Frigyes pél-
damutató életútjának ismerésé-
re, emberi nagyságának felem-
legetésére” – fogalmazott.

A megemlékezés végén
Jitaru Szél Antal római kato-
likus plébános mondott áldást,
hangsúlyozva, hogy az orvos
humanista társaival együtt Is-
ten nevében cselekedett jót.

Szombati-GGille TTamás

A zene legyen mindenkié
Kodály-emléktáblát avattak a PKE-n

Párhuzamok és eltérések Rákosi Mátyás és Nagy Imre életében 
Az RMDSZ által létrehozott

Szacsvay Akadémia történelmi
moduljának keretében Rainer
M. János Széchenyi-díjas törté-
nész, egyetemi professzor, az
1956-os Intézet igazgatója, az
MTA Történettudományi Bi-
zottságának tagja értekezett
Rákosi Mátyásról és Nagy Im-
rérõl. Mint elmondta egy, az
ezredforduló után végzett átfo-
gó közvélemény-kutatás sze-
rint Szálasi után Rákosi Má-
tyás a modernkori magyar tör-
ténelem legelutasítottabb sze-
mélyisége, míg Nagy Imre
megítéltsége az ’56-os forrada-
lomban tanúsított magatartá-
sának köszönhetõen sokkal
pozitívabb.

Az elõadó, végigvezetve élet-
útjukat, párhuzamot vont a két
személyiség között, kiemelve
számos hasonlóságot és kü-

lönbséget. Mint elhangzott,
mindketten a huszadik század
második felének meghatározó
kommunista politikusai voltak,
a magyar kommunista mozga-
lom és az állam vezetõi, akik-
nek 1944–1956 között párhuza-
mosan futott a karrierjük,
emellett nagyjából ugyanah-
hoz a generációhoz is tartoz-
tak, bár Nagy pár évvel fiata-
labb volt. Eltértek egymástól
ezzel szemben politikai pers-
pektíváik, hiszen Rákosi hithû
sztálinista volt, míg Nagy Imré-
nél – mint az elõadó fogalma-
zott – mérsékelt antisztáliniz-
mus figyelhetõ meg. 

Különbség volt a származá-
suk között. Míg Rákosi egy fa-
lusi fûszerüzlet tulajdonosának
gyermekeként a kispolgárság-
hoz tartozott, addig Nagy Imre
paraszti származású volt, még

ha szülei nem is konkrétan
földmûveléssel foglalkoztak.
Ebbõl kifolyólag nem volt ha-
sonló a politikai szocializáció-

juk sem. Rákosi már egyetemi
hallgatói évei alatt találkozott a
politikával, részt vett a diák-
mozgalomban és tagja volt a
radikális baloldali elveket valló
Galilei-körnek is, késõbb pe-
dig pártalapító lett és a politi-
kai elit tagja. Nagy Imre ezzel
szemben hadifogsága során ta-
lálkozott elsõ ízben a bolsevik
eszmékkel, és túlélés céljából
csatlakozott a vörösökhöz. Ké-
sõbb a kommunista vezetés-
ben egyikükre sem tekintettek
jó szemmel – Rákosit túlbuzgó-
nak, Nagy Imrét pedig rejtõz-
ködõnek, belsõ ellenzékinek,
„rossz pártkatonának” tekin-
tették.

A két életpálya legdrámaibb
keresztezõdése 1956-ban kö-
vetkezett be, amely Rákosi szá-
mára egy bukástörténet volt,
míg Nagy Imre magára vállalta

a pártközpontból a parlament-
be mozgó „komp” szerepet,
amely az elõadó véleménye
szerint létfontosságú volt ah-
hoz, hogy politikai formát ad-
jon a tényleges politikai és ka-
tonai vezérkar nélküli spontán
magyar forradalomnak, és így
legitimizálja azt. Rainer M. Já-
nos zárszóként föltette a kér-
dést, vajon ki élt túl kit kette-
jük közül? Nagy Imrét 1958 jú-
niusában kivégezték, Rákosi
Mátyás pedig még 15 évet élt a
Szovjetunióban visszatérési ál-
mokat dédelgetve. „Ami a bio-
lógiai tényeket illeti, Rákosi
kétségtelenül túlélte Nagy Im-
rét, azonban a két ember emlé-
kezeti helye között fényévnyi
különbség van utóbbi javára” –
fejezte be elõadását a törté-
nész. 

(szombati-ggille)

Fodor AAttila éés IIttzés MMihály


