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BEVEZETŐ 

"A z e n e s z e r / ő k kombiná l ják a 
hangjegyeket, ez minden. Hogy a világ 
eseményei miként és milyen formában 
érintik zenéjüket, arról nem az ő dolguk 
beszélni" 

Igor Sztravinszkij 

A feladatot, hogy beszéljek, írjak Kárpátalja egyik kimagasló 
egyéniségének, zenei életünk elhivatott vezetőjének a pályafutá-
sáról, örömmel vállaltam mindig és most is szívesen vállalom. Zá-
dor Dezső egész tevékenysége szervesen hozzátartozik Kárpátalja 
zenei életének 1945 utáni korszakához, amikor az én korosztályom 
is elindult ezen a pályán, amely bizony nem volt problémamentes, 
és amelyből Zádor Dezső, mint a kibontakozásnak a vezéralakja 
és mint aktív előrelendítője a folyamatnak, ugyancsak kivette a 
részét. 

Elsősorban és kizárólag zeneszerzőnek érezte magát, de embe-
rileg sem tudta közömbösen szemlélni a körülötte zajló esemé-
nyeket és akarva-akaratlanul belesodródott szülőföldje zenei éle-
tének irányításába. Középpont lett, amely mágnesként vonzotta 
magához azokat, akik segítettek felvirágoztatni Kárpátalján a ze-
neművészetet. 

Mint zeneszerző talán maga sem fogta fel, hogy alkotói tevé-
kenysége mellett milyen sokféle szerepet kell majd betöltenie a 
zenei élet minden területén. 

Negyven évet töltött a zeneművészet szolgálatában s ebből mint-
egy húsz esztendőt szentelt szűkebb pátriája zenei életének gon-
dozására. 

Ki volt hát Zádor Dezső? Mit jelent munkássága nekünk, kár-
pátaljaiaknak? És mit jelentett a lembergieknek, akiknek a körében 
életének több, mint húsz esztendejét töltötte? l lonnan merítette az 
ihletet müveinek megírásához? Miben nyilvánult meg előadói 



egyénisége és pedagógusi tevékenysége? Milyen voltZádor Dezső 
az ember? Ezekre a kérdésekre szeretnék választ adni ebben a kis 
tanulmányban. 

A HÁTTÉR 

A Kárpátok örökzöld fenyveseinek sejtelmes susogása, a gyors-
folyású hegyi patakok vidám csobogása, a tarka rétek virágpompája 
és nem utolsósorban az itt élö népek lelkivilágának gazdagsága, 
egy hosszú evolúciós fejlődési folyamat eredményeként kialakította 
a maga sajátos zenei világát; majd elérkezett az idő, és megjelent 
valaki, az a zenei egyéniség, aki életet vitt a szunnyadó anyagba és 
azt a civilizált világ akadémizmusával ötvözte; az így létrehozott 
alkotásaival elindított valami újat (ahogyan azt Bartók tette Ma-
gyarországon ugyanebben az időben) a Kárpátok tájékán. Ezen a 
kis részén a földnek olyat művelt, amire büszkék lehetnek az itt 
élö népek. Mivel Kárpátalja területét sokféle nép — ukránok, ma-
gyarok, szlovákok, oroszok, csehek, románok lakják, ezért ez a 
vidék zenei vonatkozásban is igen sokszínű. A különböző 
nemzetiségű értelmiségi réteg, attól függően mikor melyik állam 
fennhatósága alatt volt a terület, igyekezett előnyben részesíteni a 
maga kultúráját. E nemes vetélkedés eredményeképpen, és mivel 
itt a hatalom gyakran változott, egy sajátságos sokszínű művelődési, 
és ezen belül zenei élet folyt. 

A művelődési egyesületekben, irodalmi, művészeti társaságok-
ban és állami intézmények keretében századunk elején a zene terén 
is beindul valami: magániskolák nyílnak, együttesek, énekkarok 
alakulnak, zenés előadásokat, hangversenyeket szerveznek az ung-
vári kaszinóban, mivel hangversenyterem még nem létezett, kül-
földi (rendszerint a szomszédos országokból) szólisták, ének- és 
zenekarok lépnek fel a kulturális rendezvényeken. Jelentős ese-
ménynek számított például a prágai szimfonikus zenekar hang-
versenye, de olyan világnagyságok is megfordultak itt a húszas-
harmincas években, mint Jan Kubelik, Vasa Prihoda hegedümü-



vészek, Bartók Béla zongorajátékában is gyönyörködhettek a hall-
gatók, 1928-ban Dohnányi Ernő zongoraművész kápráztatta el vir-
tuóz játékával az ungvári kaszinó közönségét. 

A zenei élet irányítói voltak az iskolák énektanítói közül azok, 
akik mint hivatásos muzsikusok is bekapcsolódtak a zenei esemé-
nyek szervezésébe. Mint Lengyel Zsigmond zongoraművész, aki-
nek privát iskolája volt Ungváron, Plotényi Nándor, a városi zene-
iskola igazgatója, Guth Zoltán hegedűművész, Vera Romisovszka 
ének- és hegedűtanár, Pjotr Miloszlávszkij, Karel Voska, Hajtó Ilo-
na, Jurij Kosztyu, Mihail Prihogyko, Jároszláv Wilhelm vagy Zá-
dor Jenő kántortanító; Munkácson Spitzer Emmanuel hegedűta-
nár és karmester; Beregszászban Horácsek Ervin, Ladányi Irén zon-
goraművésznő és Polgár Géza hegedűművész, Nagyszőlősön He-
rényi Ella és Galántha Kornélia zongoratanárnők, Huszton Bene-
dek Rudolf csellómüvész. Híres volt az ungvári tanítók énekkara, 
a Munkácsi Meteor Énekkar, az aknaszlatinai bányászok Traxler 
István vezette szimfonikus zenekara. 

Röviden ezek azok az előzmények, amelyeknek nagy szerepe 
volt Zádor Dezső rendkívüli tehetsége kibontakozásának bonyolult, 
sok nehézséggel teli, de szép és zenekultúránk fejlődését nagy-
mértékben meghatározó folyamatában. 

A CSALÁDFA 
(1873—1911) 

Zádor Dezső nagyapja — György, és nagyanyja — Hanzly Sa-
rolta 1873-ban keltek egybe Budapesten. Dezső apja, Jenő, Abád-
szalókon, anyja, Boross Józsa Nagybecskereken (ma Jugoszlávia) 
született. 1911-ben kerültek Dezső szülei Ungvárra. A muzsiku-
sokban szegény vidéken Zádor Jenő igen nagy megbecsülésben 
részesült. Kántortanító volt. Felesége éneket és hegedűt tanított a 
helybeli szlovák iskolában. 1912. október 20-án született Dezső, a 
házaspár első gyermeke. A muzsikusszülők korán észreveszik, 
hogy a gyermeknek hajlama van a zenéhez és kitűnő a hallása. 



Már négyéves korában, egyelőre csak játékosan, de megkezdik a 
zenei nevelését. Zongorázni tanítják. A gyerek érdeklődve hallgatja 
apja orgonajátékát a templomban és nemsokára már maga is 
tűrhetően játszik ezen a hangszeren, olyannyira, hogy időnként apját 
is tudja helyettesíteni. 

Húga, Márta, öt évvel fiatalabb. Szintén gondos és rendszeres 
zenei nevelésben részesült. Tanulmányai elvégzése után tekintély-
nek örvendő tanítónő és zongoratanárnő. Kísérőként is nagyszerű 
muzikalitással, jó alkalmazkodóképességgel rendelkezett, kitűnően 
olvasott kottát lapról. 1945 után az Ungvári Zeneművészeti Szak-
középiskolában dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Jelenleg a Zádor 
Zenei Társaság tiszteletbeli elnöke. 

1919-ben megszületett Zádor Dezső öccse, Endre. Felsőfokú 
zenei képesítést Budapesten szerzett, operaénekes. A háború be-
fejeztével hazajött szülővárosába és az ungvári filharmónia szó-
listájaként kezdte pályafutását. Egyidejűleg a Zeneművészeti Szak-
középiskola énektanára. 1965-től 1971-ig a területi filharmónia 
művészeti vezetője. Tanítványai közé tartoztak Czipola Gizella Uk-
rajna kiváló művésze, a Kijevi Állami Operaház szólistája, Ljud-
mila Vaszilcsenko érdemes művész, a Moszkvai Nagy Színház szó-
listája, Andrej Alekszik, Vaszil Stefuca, Elvira Zibrova, Vladimir 
Melnicsenko, valamennyien érdemes művészek, Garanyina Rima, 
az Odesszai Operaház szólistája és még sokan mások. 1973 óta a 
Debreceni Zeneművészeti Főiskola docense, a későbbiekben pro-
fesszora. Számos énekest indított el az érvényesülés útján, akik 
ma Magyarország és Ausztria különböző operaházainak a szólistái. 

A GIMNAZISTA 
( 1 9 2 2 — 1 9 3 0 ) 

Zádor Dezső az első zongoraóráit Lengyel Zsigmond tanár úrtól 
kapta, aki mint zongoraművész és zeneszerző Budapesten kezdte 
pályafutását, majd az első világháború után Ungváron nyitott ma-
gániskolát. A tanítás mellett önálló esteket adott, világjáró elő-



adómüvészekkel lépett fel mint zongorakísérő. Egy alkalommal 
Bartók Béla hangversenyén is közreműködött, duetteket adott elö 
a mesterrel. Több zenei értekezése jelent meg. Az Ungvári Zene-
művészeti Szakközépiskola egyik alapítótagja volt. Metodikai cél-
zatú zongoradarabokat komponált, melyek közül több bekerült a 
zeneiskolások hivatalos tanrendjébe. 

A négy elemit az ungvári római katolikus fiúiskolában járta ki. 
Rendszeres zeneelméleti és gyakorlati képzést és zongoraórákat 
Ilda nővértől kapott a Gizella-házban. Ebben az épületben kapott 
helyet 1945 után a zeneművészeti szakközépiskola, amelynek első 
igazgatója lett Zádor Dezső. 

Gimnáziumi tanulmányai idején, tizenkétéves korában aratta 
első előadói sikereit. 1925-ben a Brünnben és Plzenben rendezett 
tornabemutatóra hívták meg az ungvári gimnázium legjobb torná-
szait. Dezsőt zongorakísérőként vitték magukkal. A sportbemutató 
utáni esten szólószámmal lépett a közönség elé. A 21. sz. L. Schytte 
modern etűdjén kívül lejátszott egy Csajkovszkij-ábrándot, két 
Beethoven-müvet, J.N. Hummeltől egy andantinót és előadta 
J.S.Bach két kisebb prelüdjét. Nagy sikere volt, a helybeli újság 
külön cikkben méltatta a "kis virtuóz" játékát. A sportgyakorla-
tokhoz írt, saját szerzeményű kísérőzenéjének nem maradt meg a 
kottája. 

A PRÁGAI DIÁK 
(1931—1936) 

A Prágai Állami Szimfonikus zenekar egyik ungvári vendég-
szereplése alkalmával ismerkedtek meg Zádorék Alois Kuchinká-
val, a zenekar kiváló harsonásával. A vendég figyelmét felkeltette 
a gimnazista Zádor Dezső invenciózus, jó technikájú zongorajátéka. 
Az ö tanácsára ment a Prágai Zeneművészeti Főiskolára (Statni 
Konservator Hudby) felvételi vizsgára, miután kitűnő eredménnyel 
leérettségizett. A felvételire a kötelező Czerny-etüdökön kívül 16 
előadási darabot vitt magával. A vizsga nagyon jól sikerült. Ta-



nulmányait három tanszakon kezdte meg. Zongorán kívül orgo-
nálni tanult, közben elsajátította a karmesteri ismereteket, mégpedig 
olyan világhírű karmester keze alatt, mint Vaclav Talich. A zon-
gorajáték magasiskoláját Ruzena Kurzovánál járja ki. Vilem Kurz 
a zeneelmélet és a zeneszerzés alapelemeivel ismerteti meg. Or-
gonára a hires orgonaművész, Karl Wiedermann oktatja. Mindeh-
hez még muzikológiát és filozófiát tanul magánszorgalomból Zde-
nek Nejedly cseh zenetudós-professzornál (1878—1962), aki tör-
ténelmet, filozófiát és esztétikát is tanított a Károly Egyetemen, 
1945—1953 között művelődésügyi, illetve népjóléti miniszter, 
1952-től a Csehszlovák Tudományos Akadémia elnöke. Dezső a 
zeneszerzés tudományát az aszpiranturán Jaroszláv Krickánál és 
Vitezslav Nováknál tökélesítette két éven át. Itt került közelebbi kap-
csolatba Alois Hába (1893—1973) professzorral, aki Bartók ze-
néjének rejtelmeibe vezeti be a mindenre igen fogékony fiatalem-
bert. Ráeszmél, mit jelent Bartók zenéje a XX. század szakembe-
rének szemszögéből elemezve. Alois Hába a negyed és hatodhang-
rendszerben írt müveivel keltett érdeklődést szakkörökben (a mai 
általánosan elfogadott gyakorlatunkban a félhang a legkisebb han-
gok közti távolság. — B. T.) Hába tanítványai közt, akik ezzel a 
módszerrel dolgozva komponáltak a húszas évek közepén, olyan 
jelentős nevekkel találkozunk, mint Vaclav Dobias (1909), Jaroszlav 
Jezek (1906—1947), Jiri Pauer (1919) és Mikola Kolessza (1904). 

A Zádor család archívumában gondosan őrzött dokumentumok 
szolgálnak bizonyítékul arra, hogy Dezső milyen intenzív előadói 
és karmesteri tevékenységet folytatott már főiskolás korában. A 
prágai konzervatórium nyilvános vizsgaelőadásain megszólaltatott 
orgona- és zongoradarabok között találjuk Chopin f-moll zongo-
raversenyét, valamint etűdjei közül többet, Beethoven Es-dúr szo-
nátáját, Liszt Funerailles c. müvét és a Valse-impromtu-t, Bach-
Busoni Három korálelőjáték c. orgonamüvét, Bach é-moll Prelú-
dium és fugáját, Debussy Suite bergamasque, és Sztravinszkij Pet-
ruska szvitjét. Szívesen foglalkozott kamaramuzsikával is. Az elő-
adott darabok közt szerepelt Orlando Gibbons "Vásár Londonban" 
c. műve, mely hegedűre, és csemballóra készült kvintett kísérettel. 
Tehát Zádor Dezső csemballózni is tudott. 



A Prágában tanuló kárpátaljai diákok énekkarának élén Beet-
hoven "Te DeunT'-át vezényli 1930-ban. A Vozrozsdenije nevü 
egyesület énekkarával kárpátaljai és orosz népdalokat ad elő. Ezzel 
az énekkarral többször lépett nagy sikerrel a közönség elé. 

A főiskolán egyidejűleg három szakdiplomát szerzett. Főtan-
szakon zongora, orgona és zeneszerzésből, ehhez jött még a kar-
mesteri oklevél, (ezen a szakon fakultatíve tanult).Mivel öt éven 
keresztül kitűnő előmenetelő volt, háromszoros kitüntetésben ré-
szesült. Ilyen diplomát a főiskola több mint százéves fennállása 
óta eddig nem adtak ki senkinek. (Hiteles bizonyíték a rektori jegy-
zőkönyv — B.T.) 

"Az élményekben gazdag prágai évek képezték eddigi életem 
legtevékenyebb és legértékesebb időszakát" — írja Zádor Dezső 
az egyik levelében. Jóval később a Kárpáti Igaz Szó c. napilapban 
így emlékezik prágai éveire: "Egyik nagy élményem volt, amikor 
a "különc"-nek ismert Alois Hába megismertette velem Bartók 
Bélának, az akkori időkben úgynevezet t modern zene 
képviselőjének zeneszerzési koncepcióját. Ennek azért is örültem, 
mert a modern zene valami teljesen értelmetlen irányzatot jelentett, 
legalábbis az akkori környezetemben... Amikor áttekintettem 
Bartóknak a prágai néprajzi könyvtárban található kárpátaljai 
vonatkozású dalgyűjteményét, és egyéb tanulmányait, akkor jöttem 
rá, miben rejlik Bartók nagysága." Ez a felismerés a zeneszerző 
Zádornak sok kompozíciós problémáját segített megoldani. 

Tanulmányi befejezése után a prágai művelődésügyi miniszté-
riumhoz tartozó folklórosztályon dolgozott mint Kárpátalja zenei 
referense. Hatáskörébe a népdalkutatás tartozott. 

AZ ÖNMEGVALÓSÍTÁS ÉVEI 
(1936—1944) 

A minisztériumban végzett munkájából kifolyólag sok időt tölt 
Kárpátalján, és behatóan foglalkozik népdalgyűjtéssel. Ezek ta-
nulmányozása során 156 kárpátaljai népdalból gyűjteményt állít 



össze. Az albumba 64 kolomijka, 7 lakodalmas és alkalmi dal, 14 
karácsonyi ének és 68 különböző jellegű dal került be. A gyűjte-
ményt elküldte véleményezés végett Bartók Bélának. Bartók ud-
varias válaszlevélben közölte, hogy egyes dalok megnyerték a tet-
szését, kéri Zádor engedélyét, hogy lemásolhassa azokat a Magyar 
Tudományos Akadémia részére. Figyelmezteti egyúttal Zádort, 
hogy átnézve a gyűjteményt talált benne nem eredeti népdalokat 
is, kéri, hogy a jövőben körültekintőbben válogassa meg a dalokat, 
és a csoportosításnál figyeljen a dalok jellegére, valamint arra, hogy 
tót dalok ne keveredjenek a ruszin kolomijkák közé. A gyűjteményt 
visszaküldte, több megjegyzést tett ceruzával a dalok mellé, amit 
Zádor lelkiismeretesen áttanulmányozott ugyan, de Bartóknak azt 
az utasítását, hogy majd radírozza ki, amit ő "belefirkálf', nem 
teljesítette, így megmaradt az utókor részére 155 értékes Bartók-
észrevétel. A megjegyzésekből egyébként az is kitűnik, milyen jár-
tas volt Bartók a szláv nyelvekben. Az 1940.11.2-án kelt, Zádornak 
címzett levelében például kitér a ruszin nyelv grammatikai sa-
játosságaira, elismeri az első világháború előtt használt helyesírást, 
és bár burkoltan, de kifogásolja, nem tartja helyénvalónak az új, 
Harajda-féle ortográfiai kísérletezéseket. 

Bartók Zádorhoz írt leveleinek eredeti példányait a Budapesti 
Bartók-archívumban őrzik. Sándor László művészettörténész a ma-
gyarországi Irodalmi Újság 1956. augusztus 18-i számában meg-
jelent cikkében említi, milyen tapintatosan fejtette ki véleményét 
Bartók az akkori magyar kormányzatról és a ruszin irodalommal 
foglalkozó illetékesekről. 

A népdalkutatói tevékenység mellett Zádor zeneszerzői próbál-
kozásait is siker koronázza. Nehézségei ezen a téren kezdetben 
sem voltak. Egyik nekem küldött levelében így ír az indulásról: 
"...már főiskolás koromban (a kötelező zeneszerzési szakdolgoza-
tokon kívül) az első zeneszerzői próbálkozásaim zongorára írott 
kárpátaljai népdalok voltak. (Annak idején ezeket a prágai és kassai 
rádióban is műsorra tűzték). Alkotói fejlődésem szemszögéből néz-
ve nem érdektelen, hogy ezek a miniatűrök igen hasonlítanak Li-
szenko stílusmodorához, pedig akkoriban inkább csak hírből is-
mertem Liszenkót. Általában, az első érdemleges próbálkozásaim 



nyersanyagául a saját népdalgyűjtéseim szolgáltak. Ez volt a kiin-
dulópont. S e diákkori népdalgyüjtési "mániám" mély nyomot ha-
gyott a zenéről alkotott gondolkozásomon. így érzem. A Bartók-
Kodályi munkák eredményei pedig rávezettek a népdal mélyebben 
rejtekező értékeire. A hangnemek, a hangrendszeri és ritmusos mó-
dusok, valamint a lehetséges változatok gazdagságát közvetve és 
közvetlenül megfigyelve, fokozatosan rájöttem, hogy nincs szük-
ségem feltétlenül utánzásra, "amügyis" vagyis magamtól is meg-
szólaltathatok új dallamokat, csaknem "valódi" népi dallamokat. 
Akadhattak persze közben Petőfi-, Ady-dalok is, talán nem is 
rosszak, mert ezeket annak idején Pesten is "befogadták" Eysen 
Irén előadásában. Dolezal a cseh szövegű férfikórusaimat igen me-
legen kidicsérte (szerelmes voltam akkor tanárom híres férfikóru-
sába, a prágai tanítók énekkarába)". 

A Kassai Újság 1936.III.6. számában olvasható, hogy a Kazinczy 
Társaság műsoros estjén, amelyet Berzsenyi Dániel születésének 
100. évfordulójára rendeztek, Libay Ica, a kassai rádió magánéne-
kesnője nagy sikerrel szólaltatta meg "A tó nevetett" c. dalt, melyet 
Zádor Dezső komponált Ady Endre versére. Ebben az időben ze-
nésíti meg Petőfi Sándor több versét. Ezekben a dalokban ugyan 
érezni némi Bartók-hatást, de a harmóniai és szerkezeti megoldá-
sokat Zádor már egyéni elképzelés szerint valósítja meg. 

Egyelőre azonban mint előadónak ragyog mind fényesebben a 
csillaga. Különböző városokban lép fel zongoraszólókkal. 1934. 
július 14-én a kassai rádióban Beethoven 32 variációját és Men-
delssohn Variations serieuses c. müvét adja elő. A Smetana Enek-
és Zenei Társaság rendezvényei keretében Huszton, Beregszászon, 
Munkácson és Ungváron lép fel. A hangversenyeken Beethoven, 
Liszt, Bartók, Smetana, Arenszkij és Muszorgszkij müveit szólal-
tatta meg. A Holosz c. ungvári napilap 1936. október 17-i számában 
olvasható: "A művész először lépett szülővárosában a nyilvánosság 
elé, és noha a koncertzongora minősége ugyancsak kifogásolható, 
a fiatal művész technikailag tökéletesen, ízlésesen és temperamen-
tumosán játszott". A Prágai Magyar Hírlap így ír többek között az 
ungvári hangversenyről: "Az est nagy siker és lelkes ünneplés je-
gyében zajlott le... (Zádor—B.T.) kitűnő technikai felkészültsége, 



lelki elmélyülése és sokoldalúsága a legteljesebb elismerést ér-
demli. Az ízléssel válogatott műsor minden egyes száma gyönyö-
rűséget keltett a hallgatóságban. Biztos, hogy kiforrott, kifinomult 
játékával a legelső művészek közt foglal helyet. Zenei iskoláján 
ott érzik az egész európaiság, amely külföldi tanulmányútjain csi-
szolta még szebbé, nemesebbé zongoramüvészetét. Ezen a helyen 
nincs módunk a zenei értékelés külön-külön történő kinyilvánítá-
sára, csak egyszerűen megállapítjuk: Keze biztosan, könnyen szalad 
a billentyűkön, és Ungvár büszke lehet nagy művészére." 

1937-ben a prágai rádiótársaság rendezésében megtartott Hi-
vatásos Zongoraművészek Országos Versenyén 67 pályázó közül 
az előkelő második helyet szerzi meg. Ezt a sikert nagyon sok 
meghívás követte. Ünnepi esten lép fel a Charlott Masaryk-terem-
ben. A csehszlovák köztársasági elnök lányáról elnevezett teremben 
fellépni rangot jelentett abban az időben. A cseh klasszikusok zon-
goraestjén Voriskov "Rondo espagnoli" c. művének előadásával 
arat nagy sikert. Az abszolvens aspiránsok estjéről a Narodná po-
litika c. lap 1938. április 20-i száma többek között ezt írja: "Briliáns 
technika, korszerű játék." A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán rendezett Felvidéki Irodalmi Est egyik fénypontja volt 
a fiatal ungvári zongoraművész fellépése. Itt saját szerzeménnyel 
és Chopin-darabok előadásával vonta magára a szakemberek és a 
közönség figyelmét. Kassai rádiófellépése alkalmával Dohnányit, 
Muszorgszkijt és Sztravinszkijt játszik élő előadásban (nem fel-
vételről). 1938-ban fellép a budapesti rádióban is. A Liszt Ferenc-
emlékversenyen a h-moll szonátát, a Mefisztó-keringőt és a hatodik 
magyar rapszódiát játssza Ungváron. Ugyanitt lép fel a Gyöngyösi 
Irodalmi Társaság művészeti hete alkalmából rendezett hangver-
senyen. A helyi lap így ír róla: "Zádor Dezső tanár-zeneszerző, a 
zongora nagy művésze mutatta be kivételes zenei tudását. Játékát 
frenetikus tapsorkán zárta." Bartók-, Chopin- és Liszt-művek csen-
dülnek fel ujjai alatt a Kazinczy Irodalmi Kör ünnepi estjén. 

Pedagógusi tevékenységét 1939-ben az Ungvári Női Líceumban 
kezdi helyettes tanárként, miután hazaengedik egy rövid katonai 
szolgálat leteltével. Pedagógusi munkája mellett tovább folytatja 
koncert-fellépéseit. Ideiglenesen átveszi az ungvári Aranyérmes 



Dalárda női kamarakórusának vezetését. Ennek az énekkarnak a 
közreműködésével előadást tart "Ősi dalok, új nóták" címmel, 
melyben feltárja az ősi pentaton stílusban keletkezett népdalok szer-
kezeti sajátosságait, beszél a dallamok hangnemi gazdagságáról, 
a szöveg autentikus voltáról, egyben be is mutatja a legismerteb-
beket, majd feltárja azokat a tényezőket és különbözőségeket, ame-
lyek a népdalok és a magyar nóták közt felfedezhetők, jeles ma-
gyarnóta szerzők müveiből is bemutatva egy csokorra valót. Az 
előadást a Kárpáti Híradóban Koréin Emil méltatja, megjegyezve, 
mennyire szükségesek az ilyen jellegű felvilágosító előadások, ame-
lyek megismertetik az embereket a tiszta forrásból táplálkozó nép-
művészet kincseivel, hogy az olyan dalok mint az "Elindultam szép 
hazámból", vagy a "Dunáról fúj a szél" ugyanolyan kedves legyen 
részünkre, mint az a már jól ismert városi cigányos jellegű ma-
gyarnóta. 

Bartók Béla a "Népzenénk és a szomszéd népek zenéje" c. cik-
kének visszhangjaként Zádor "A Ruszin népköltészet kolomijkái-
ról" ír cikket. Kifejti, hogy az igénytelennek, primitívnek tünő ko-
lomijka dallama olyan egyszerű, és dísztelen akár egy verhovinai 
faházikó, sebes mint a hegyi patak, friss mint a havasi levegő, tarka 
mint a népviselet, tehát tökéletes összhangban van a földdel, ahol 
létrejött, a természettel, a néppel. Szerinte ilyen a kolomijka. A 
továbbiakban elemzi a kolomijka fejlődési lehetőségeit és hatását 
más típusú dalokra, valamint a népies müdalokra. Végezetül azt 
mérlegeli, mennyire vallhatja magáénak Kárpátalja népe a kolo-
mijkát, és megállapítja, hogy ez a dallamforma területünkön a leg-
elterjedtebb, hogy sehol sem nőtt a nép szívéhez és egyéniségéhez 
oly mértékben hozzá, mint ezen a tájon. Benne él a népben, amely 
megteremti, szépítgeti, ápolja, mint az ősi hagyományokat, mint 
népviseletét, szokásait.* 

Zádor Dezsőt 1942. március 3-án a Magyar Oktatásügyi Mi-
nisztérium 114/446 ü.o.sz. rendelettel az ungvári női líceum rendes 
tanárává nevezi ki. 

* Л cikk a Kárpátaljai Tudományos Társaság gondozásában három nyelven megjelenő 

"Hajnal" c. folyóiratban jelent meg. 



A széles körben ismert kitűnő szakember hírneve napról napra 
nő. 1943-ban a Kolozsvári Konzervatórium nagynevű igazgatója, 
Farkas Ferenc ( 1905), a világhírű Kossuth-díjas zeneszerző, a ma-
gyar zeneszerző-szövetség majdani elnöke zongoratanári állást 
ajánl fel Zádor Dezsőnek, amit ő örömmel elfogad. Itt is önálló 
esttel mutatkozik be, amiről a kolozsvári Esti Lap emlékezik meg 
egy méltató cikkben. Eredményes munkára azonban ebben az in-
tézményben sem kerül sor. A háború beleszól az életébe. Behívót 
kap, Nyíregyházára vezényelik, ahol 1944 júniusától több mint két 
hónapon keresztül mint az első huszárhadosztály ének- és tánc-
együttesének karmestere teljesít katonai szolgálatot. Amikor a 
szovjet hadsereg katonái elérték a Kárpátok előhegyeit, az együttest 
feloszlatták, Zádor Dezsőt munkaszolgálatra Linzbe szállították, 
ahol barakkok építésénél volt segédmunkás. A kapituláció után ez 
a vidék amerikai fennhatóság alá került, és neki sikerült a cseh 
repatriánsok egyik csoportjával visszatérnie szülővárosába. 

A háború okozta bénulás, a munkaszolgálat kegyetlen hónapjai 
és a kilátástalanság idegőrlő napjai elmúltak. Az a "csak jussak 
haza" gondolat, amely abban az időben sokakat éltetett, megvaló-
sult. Itthon a megtalált családi otthon melege jóleső érzéssel töltötte 
el. A háború viszontagságait, nélkülözéseit hamar elfelejtette. Meg-
szűnt a félelem, a szorongás, megindult az élet. A világ más tájain, 
ahol nem dúlt háború, a kor zeneművészetében már megtörtént a 
stílusváltás, nálunk csak most kezdődött. Az ifjú zeneszerző re-
ményekkel tele szintén rajthoz állt. A zenei képek már ott sora-
koztak valahol a képzeletében, már formát is öltöttek a hangulatok, 
a harmóniák is kialakultak, egyik-másik műnek már a befejező 
akkordjai is készen voltak. A népi dallamok, amelyek után annyit 
loholt kerékpárján, képzeletében olyan új motívumokkal gazda-
godtak, amiket az erdő zsongása diktált, a szél zúgása dúdolt, a 
csörgedező patak sugallt... 



AZ IGAZGATÓ 
(1944—1949) 

Az elképzelések megvalósításához vezető út azonban a nagy-
reményű zeneköltőjelölt részére igen göröngyösnek bizonyult. Te-
rületünkön, akárcsak a világ más tájain, mindenki örült a békének 
és bizakodva várta a nagy társadalmi változásokat. Persze nem az 
történt, amit vártunk. Az öröm mámora elszállt és következtek a 
dolgos, nélkülözésekkel teli szürke hétköznapok. Kárpátalja egy 
új társadalmi rendszerbe csöppent. A szovjet hadsereg által kvázi 
felszabadítva, megismertük a proletárdiktatúra minden velejáróját. 
Útjára indult a művészet is, mégpedig a Legfelsőbb Tanács hatá-
rozatai értelmében, szervezetten, szovjet szisztéma szerint. Meg-
határozott létszámmal nyíltak meg a zeneiskolák, az ungvári ze-
neművészeti szakközépiskola, az úgynevezett "ucsiliscse". Meg-
nyílik az ungvári színház, melyben egy ukrán színtársulat kezdi 
meg működését, a munkácsi színház egy orosz nyelvű színészcso-
portnak ad otthont. Ungváron a volt kaszinó épületében kezdi meg 
működését az államilag dotált filharmóniai társaság. Ennek kere-
tében létrehozzák az Állami Kárpátontúli Dal-és Táncegyüttest, a 
városi szimfonikus zenekart, egy ukrán ismeretterjesztő kamara-
zenei kisegyüttest, no és hogy a magyarok is kárpótolva legyenek, 
összehoznak egy cigányzenekarból és szólistákból álló esztrád jel-
legű magyar együttest. Mindezen intézmények központi irányítá-
sára megalakítják a területi művelődési ügyosztályt. 

Eddig zeneművészeti szakközépiskola még nem volt Ungváron. 
Mi sem volt könnyebb, mint elvenni az irgalmas rendi apácák szék-
házát, a Gizella-házat, ahol egyébként már 1859 óta foglalkoztak 
zenetanítással. A város központjában lévő épület pontosan megfe-
lelt erre a célra. Tehát tovább folyt a tanítás, csakhogy nem apácák 
foglalkoztak a gyerekekkel, hanem hatóságilag kijelölt zenetanárok. 
Jól számítottak, amikor igazgatónak azt a kitűnő szakembert sze-
melték ki, aki már eddig is szép eredményeket mutatott fel a zene 
minden területén. A megbízatást, habár nem egészen így képzelte 



el a zeneszerzői pályafutását, Zádor elfogadta. Mást úgysem tehe-
tett, és élnie is kellett valamiből. 

Mindenekelőtt megszervezi a tanítás feltételeit. Rendbehozatja 
az épületet úgy, hogy az apácák részére is akad hely, ahol meghú-
zódhatnak. Megszerzi a szükséges berendezést: padokat, asztalokat, 
székeket. Maga köré gyűjti azokat a zenei szakembereket, akikben 
megbízhat, akikre számíthat minden tekintetben. Igazgatóhelyet-
tesnek kinevezi Vera Romisovszkát. Ez a kitűnő ének- és hegedű-
szakos tanár, akinek a magániskolájából már eddig is sok jó spe-
cialista került ki, orosz emigránsként Prágában végezte a tanulmá-
nyait, és nagy segítségére volt Zádornak a tanmenet megszervezé-
sében. Mivel az orosz és cseh nyelven kívül németül is beszélt, a 
tantestület minden tagjával szót tudott érteni. Ez abban az időben 
igen sokat számított, mert például Gergelyiné Graf Janka zongora-
és énektanárnő csak magyarul és németül tudott, a cseh származású 
Karel Voska pedig a magyart is akcentussal beszélte, és oroszul ő 
se tudott sokat. A többiek, mint Lengyel Zsigmond, Boksay Eugé-
nia, Hajtó Ilona, Zádor Márta zongoratanárok a magyar nyelven 
kívül inkább németül beszéltek, oroszul alig. Zádor Dezső öccse, 
Endre csak később került a tantestületbe, ő viszont beszélte a hi-
vatalos nyelvet is. Pjotr Miloszlavszkij, aki szintén a szovjet rend-
szer elől menekült Kárpátaljára, kitűnő szakembernek bizonyult, 
mondhatni főiskolai szinten tanította a zeneirodalmat és zenetör-
ténetet. A növendékek toborzásában részt vettek a tanárok is, de 
az oroszlánrész Zádorra maradt, aki agitációs jellegű hangverse-
nyeket rendezett teriiletszerte, így toborozta a tanulókat, akik in-
ternátusi ellátásban is részesültek, mivel két osztályteremben diák-
szállót rendeztek be az iskolában. 

Zádor teljes odaadással veti bele magát a munkába. Zongorán 
kívül tanít zeneelméletet, szolfézst, harmóniát és foglalkozik a kar-
mesterjelöltekkel is. Szinte megszállottan tanít. Tanítványai rajon-
ganak érte. Zongoraóráin részt vesz valamennyi tanár és diák egya-
ránt. Minden foglalkozása egyben bemutató is. A tanítványai mű-
sorából előjátszik részleteket, néha belefelejtkezve végigjátssza 
az egész darabot. Csak akkor kap észbe, amikor felcsendül a taps. 
Zavarba jön, és folytatja az órát. Látva a nagy érdeklődést a játéka 



iránt, megszervezi a vasárnapi matinékat. Mise után. Ismeretter-
jesztő előadást tart, zenével illusztrálva. A siker óriási. Minden 
héten más-más műsorral rukkol ki. Tematikus hangversenyt ad. 
Olyan műveket szólaltat meg, amelyeket élő előadásban talán Ung-
vár közönsége még sohasem hallott. Sorozatban csendülnek fel 
Bach prelűdjei, Chopin keringői és nocturnoi, Mozart és Beethoven 
szonátái, Liszt virtuóz zongoraművei, majd az orosz klasszikusokat 
— Csajkovszkijt, Rahmanyinovot, Muszorgszkijt, Sztravinszkijt 
szólaltatja meg. A közönség hétről hétre gyarapszik. Később be-
vonja előadóknak az iskola tanárait is: Zádor Endre énekel, Voska 
Károllyal duetteket játszanak, Pálffy Magdolna, (akit egyenesen a 
konzervatórium negyedik évfolyamára vettek fel, mivel az előta-
nulmányokat Romisovszka privát iskolájában már elvégezte), he-
gedű-zongora szonátákat játszik Zádor Dezső közreműködésével. 
A későbbiekben bekapcsolódnak a filharmónia szólistái is, és mivel 
a közönség már nem fér a terembe, a helyszínt átteszik a volt ka-
szinó nagytermébe. így alapozta meg Zádor a közönségnek azt a 
zenekedvelő rétegét, amely azután rendszeresen látogatta a filhar-
móniai rendezvényeket. Egy év telt el az ungvári zeneiskola meg-
nyitása óta. Az első bemutatkozó hangversenyre készülődnek a 
tanítványok. Ezt a vármegyeházán, azaz az írók Házában tartották 
meg, nagy érdeklődés mellett. A zongoraszakosztály növendékei 
voltak a legerősebbek. Énekesek és hegedűsök is színpadra léptek. 
A későbbiekben ezek az év végi vizsgaelőadások hagyományo-
sakká váltak, mindmáig szívesen jár a közönség az ilyen "záró" 
hangversenyekre. 

Az igazgató az időigényes, felelősségteljes és idegölő szervező-
munka mellett, mint pedagógus is szép eredményeket ért el a zon-
goraoktatás terén. Az első növendékei közül talán a legtehetsége-
sebbnek bizonyult Brascsajko Tamara (1933—1996), aki a Zene-
művészeti Szakközépiskola elvégzése után elsőként került fel 
Moszkvába, és végezte el a Csajkovszkij Konzervatóriumot kitűnő 
eredménnyel a világhírű zongoraművész, Goldenweiser professzor 
osztályában. Tanulmányai befejezése után hazatérve, az alma mater 
tanáraként kezdett dolgozni. A nagy műveltségű (német, angol és 
francia nyelvtudású) tanárnő lett rövid idő múlva a zongoraszak-



osztály vezetője. Tanítási elveiben hü maradt azokhoz a módsze-
rekhez, amelyeket első tanárától, Zádor Dezsőtől sajátított el. Nö-
vendékei közül Ánatolij Zatyin (miután elvégezte az akkor még 
Leningrádi Zeneművészeti Főiskolát) Mexikóban kamatoztatja tu-
dását. Beregszászban kezdte és kitűnő eredménnyel végezte el ta-
nulmányait Oniszkóné Hrabár Judit, aki tanár, előadó és kísérő 
volt több mint 35 éven át a Beregszászi Zeneiskolában, majd az 
Ungvári Csajkovszkij Zeneiskolában dolgozott. Ugyancsak Zádor 
első tanítványai között tartjuk számon Grosz Judit (1926—1996) 
zongoratanárnőt, aki a nagyszőlősi zeneiskolában volt tanügyi ve-
zető, később igazgató. Csuprik Etelka kezdte meg nála a tanulmá-
nyait, aki több nemzetközi verseny győztese lett, világjáró zongo-
raművész, a lembergi konzervatórium tanára. Ugyancsak Zádor-
tanítvány Karcub Katalin, ma az Ungvári Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola egyik legtapasztaltabb koncertmestere, és a Csajkovszkij 
Zeneiskola szaktanára, több mint 40 éve végzi magas színvonalon 
a tanári és zongorakísérői munkát, növendékei közül sokan vé-
geztek főiskolát. Tanára, Zádor egyben mintaképe is volt, akitől a 
megbízhatóság, a pontosság erényét tette magáévá. Jelenleg a Zádor 
Zenei Társaság igazgatói teendőit végzi, mint elnökségi tag. Haszics 
János zongoraművész és zeneszerző autodidaktaként került Zádor 
osztályába. Vasszorgalmával, tehetségével, kitartásával elvégezte 
a lembergi főiskola két tanszakát. A Zádor-iskola egyik jeles kép-
viselője a beregszászi zeneiskola szakosztályvezetője volt sok éven 
át nyugdíjba vonulásáig. Értékes zongoramüveivel is méltóan kép-
viselte egykori tanárát. Szép eredményeket ért el a gyermekek és 
az ifjúság körében dr. Árpa Istvánné Kövér Katalin, aki Zádortól 
kapott szakismeretét kísérőként kamatoztatta az Ungvári Zenemű-
vészeti Szakiskolában sok éven át, majd az ungvári Dayka Gábor 
Középiskolában tanít éneket és zongorát, jelenleg a Zádor Zenei 
Társaság elnökségi tagjaként ápolja Zádor emlékét. Antonenkóné 
Vaszócsik Éva zongoratanárnő tanulmányai idején konzultánsként 
nagy szerepet játszott Zádor. Fia, Antonenkó Miklós a Kodály Tár-
saság ungvári tagozatának megbízott elnöke, az egyetem magyar 
nyelv és irodalom szakán tanulva, egyidejűleg Zádor vezetésével 
szerzett zongoratanári diplomát a zeneművészeti szakközépisko-



Iában. Tehetséges tanítványa volt Zádornak a korán elhunyt huszti 
származású zongoraművész és tanár, Popovics Miklós, aki tanári 
munkája mellett sokat hangversenyezett Huszton és Aknaszlatinán. 

Huszton végez eredményes pedagógusi munkát Kozma Hermin, 
Munkácson tanított évekig Buckó Mária. Sok Zádor-tanítvány ke-
rült Magyarországra és a volt Szovjetunió különböző városaiba. 

Pedagógusi és előadói elfoglaltsága idején is talált időt Zádor 
arra, hogy komponáljon. Egyelőre csak kisebb lélegzetű müvek 
kerülnek ki a keze alól. Színházi előadásokhoz ír kísérőzenét, nép-
dalfeldolgozásokat készít a Kárpátaljai Érdemes Népi Énekkar ré-
szére, elismerésül felveszik a Szovjet Zeneszerző-szövetség tagjai 
közé. Vidékünk első, és egyelőre egyedüli hivatásos és hivatalosan 
is elismert zeneszerzője lett. 

Ezekben az években komponálja a Kárpátalja c. szvitjét zon-
gorára. A négy tételben (allegro, andante cantabile, vesznyánka és 
kolomijka) akarta magasabb egységbe foglalni a klasszikus zenét 
a népivel, vagyis a népdalok szférájában gondolkozva, klasszikus 
zenei eszközökkel valósítani meg elképzeléseit a Kárpátokról. Ezt 
az ötvözési törekvést csak élete utolsó szakaszában, a cimbalom-
versenyben sikerült megvalósítania úgy, ahogy azt valamikor meg-
álmodta. 

Zádor Dezső lassan megszokta és beletörődött, hogy igazgató-
ként gazdasági ügyekkel is kell foglalkoznia. Ez már nem zavarta 
annyira mint a kezdet kezdetén, hiszen a kinevezése óta négy év 
telt el. Tanított, komponált, koncertezett. Életének évei értelmesen, 
tartalmasan és értékesen teltek. De nem zavartalanul. Kampányt 
indítottak ugyanis az irodalom és művészetek terén az úgynevezett 
formalizmus ellen. Hogy tulajdonképpen mit értettek formalizmus 
alatt a zenében, azt úgy magyarázták, ahogy akarták. A formalizmus 
feketelistájára olyan "kétes" egyének kerültek, akik valamilyen ok-
nál fogva kiestek a vezetőség kegyeiből. Ilyetén megbízhatatla-
nokká váltak a zeneszerzők közül az olyan széles körben elismert 
nagyságok mint Muradelli, Sosztakovics, Prokofjev és mások. A 
kampány kiterjedt a volt Szovjetunió egész területére. Kárpátalján 
Zádor került erre a listára. Bár az ő zenéjében még a legcsekélyebb 
eleme sem volt az úgynevezett formalizmusnak, mivel sohasem 



törekedett igazán modernnek látszani, ám kénytelen volt a vezető-
ségnek ezt a megállapítását tudomásul venni. Mást úgysem tehetett 
volna. Inkább kitüntetésnek vette, hogy neve odakerült a nagyok 
mellé. Ez csak a kezdet volt. Belekötöttek amiatt is, hogy az apja 
kántor volt, hogy feleségével templomban esküdött, sőt, odajár még 
most is orgonálni, az iskolában megtűri az apácákat, ellenséges 
oldalon teljesített katonai sorszolgálatot, és még mindig nem lépett 
be a pártba. Egy igazgatónak abban az időben ugyanis illett párt-
tagnak lennie. Mivel párttag úgysem akart lenni, a többi bűnét vál-
lalva, "önszántából" lemondott az igazgatói tisztségéről, megma-
radt ott egyszerű zongoratanárnak. 

KÁRPÁTI KANTÁTA 

Az ötvenes évek elején a volt igazgatót a sors összehozza Hojda 
Jurij (1919—1955) kárpátaljai költővel, akinek az alkotói attitűdje 
szoros kapcsolatban állt a kárpátaljai nép lelkivilágával, költészete 
híven tükrözi az egyszerű emberek mindennapi életét, érzéseit. Ver-
seinek sajátossága a dallamosság. Zádornak tetszett ez a kifejezési 
mód, a költő szellemi beállítottsága, és több Hojda-verset zenésített 
meg énekkarok részére. A Kárpátaljai Népi Énekkar sikerrel adta 
elő ezeket az egyszerű dalokat, melyek közül igen népszerű volt 
többek között a "Dal a favágóról", a "Pillangó dala", a kor ideoló-
giai követelményeinek megfelelő "A mi traktorista lányunk" stb. 
Miután leváltották igazgatói posztjáról, Zádor a tanítás mellett mind 
aktívabban komponál a keresletnek megfelelő dalokat és népdal-
feldolgozásokat. Ekkor látnak napvilágot nyomtatásban (a Misz-
tectvo Kiadó gondozásában) olyan dalai, mint a "Lement a nap", 
"Dal Ladányi Hannáról", "Moszkva köszöntése". 

A kisebb lélegzetű dalokat és népdalfeldolgozásokat követik 
az összetettebb kompozíciók: a Kalina, a Szüret a "Kárpátaljai üd-
vözlet". Ezekben a táncképekben a dalokon kívül a hangszeres 
muzsika is szerepet kap. A népi táncok egyszerűségét és könnyed-
ségét kislétszámú zenekar részére olyan kifejezően hangszereli, 



hogy a zenekar szívesen játssza azokat szólószámként is. A népi 
alapokon nyugvó, de klasszikus formába öntött elképzelések meg-
valósításának egyik eklatáns példája a ma már világhírű "Verhovina 
a mi világunk" c. dalfeldolgozás, melyet a capella kórus kísérettel 
írt bariton szólóra. Az első, lassú tételben a szólistát a kórus a 
kolomijka gyors dallamával kíséri, majd a férfikar szólaltatja meg 
a lassú témát a női kar kíséretében. Mindezt sajátosan egyéni, 
eredeti polifonikus megoldással fűzi egybe. Effektusos a finálé kul-
minációs részében a teljes kórus glisszandója és az utána követke-
ző frappáns befejező stretto. A mű csak 1959-ben jelenik meg nyom-
tatásban, de addigra már Ukrajna minden valamirevaló kórusa 
műsorára tűzi. 

Az önmegvalósítás ezen szakaszában Zádor ilyen kisebb léleg-
zetű művekben, a házhoz pénzt is hozó megrendeléseken keresztül 
fejlesztette szakmai tudását, gyarapította kifejezési eszköztárát. 
Ezekkel a dalokkal és tánckompozíciókkal az ukrán művészet 
moszkvai bemutatóján olyan sikert arat, hogy magas elismerésben 
részesült, "A tisztelet jele" érdemrenddel tüntetik ki. 

Eleget téve a területi művelődési osztály felkérésének, 1953-
ban elvállalja a filharmónia művészeti vezetését. 

Ebben az időben jelenik meg az "Etűd zongorára" c. müve. Ez 
volt az első zongorára komponált előadási darabja, amely megjelent 
nyomtatásban. A c-moll hangnemben írt tanulmány, allegro con 
brio tempóban, középen egy con anima kitérővel és egy dinamikus 
kulminációval színesített visszatéréssel a végén, tulajdonképpen 
egy frenetikusán lüktető, forradalmi nyugtalanságot tükröző mi-
niatűr. A mű napjainkban is egyike a szívesen játszott Zádor-dara-
boknak. 

Az aktív alkotói években barátja, Hojda beavatja Zádort a Kár-
pátok c. elbeszélőkölteményének részleteibe. A poéma annyira 
megtetszett a zeneszerzőnek, hogy tovább már együtt írják: Jurij a 
verset, Dezső pedig a vers alapján komponálja a kantátát. Ebben a 
nagyigényű öttételes, vegyeskarra, zenekarra és magánének-szó-
lamokra írt kompozícióban kulminált Zádor Dezső önmegvalósí-
tásának első, kárpátaljai korszaka. 



Ez a mű azért vált jelentőssé, mert abban az időben keletkezett, 
amikor az új zenei irányzat krízise tapasztalható a világ minden 
táján. Egyes zeneszerzők, az esztétikai jóérzés törvényeit felrúgva, 
olyan modernnek hitt, minden tradíciót elvető hanghatásokra tö-
rekednek, amit a közízlés elutasított. Zádor nem hódolt be ennek a 
hóbortos divatirányzatnak, hű maradt szülőföldje népeinek sajátos 
dallamvilágához. Közérthetően komponált, igyekezett a népi és 
klasszikus zenét egy magasabb egységben oldani fel. 

Egyik levelében ( 1969. január 19) így jellemezte a mű lényegét: 
"Ez nem egy protokolláris ünnepi kantáta, nem az izzadtságszagú 
szocialistaversenyen résztvevő munkások és parasztok drámája, 
hanem egy lírai, ünnepélyes hangvételű költemény, amely mentes 
minden ideológiai citátumtól, a mai idők (az 50-es éveket érti ez 
alatt—B.T.) lírai, romantikus életképe." 

Az öttételes mű a kárpátaljai falu életének zenével és dallal ki-
fejezett költői ábrázolása. Az első tételben felcsendülő "Kárpátok"-
téma vezérfonalként vonul végig a mű tételein, benne lüktet a ter-
mészet varázslatos szépsége. A második kép a szüreti mulatság. A 
zene a harmatos szőlőfürtök üdeségét, a nép önfeledt vígságát ér-
zékelteti. A harmadik tétel megénekli a facsúsztatók nehéz, mégis 
romantikus munkáját. Ezután egy andante következik. Két fiatal 
egymásratalálását romantikus, meghitt hangulatú zene idézi elénk. 
Ez a tétel a mű egyik legszebb része. Az utolsó epizódban ismét 
előtérbe kerül a Kárpátok témája, de most inkább az erdők, a hegyek 
grandiozitását, az örömöt adó munka apoteózisát, az ember és a 
természet lenyűgöző harmóniáját halljuk kicsendülni a nagyzene-
kari és énekkari tutti hangzásból. 

A kantáta bemutatása tíz évet várat magára, mert nincs kéznél 
az előadásához szükséges monumentális apparátus, szimfonikus 
zenekar, akadémikus énekkar, szólisták. A mű elkészült, de egye-
lőre az asztalfiók mélyén fekszik megszólaltatásra várva. Ebben 
az alkotói periódusban készül el a zeneművészeti szakiskola he-
gedűegyüttese részére komponált Románc, továbbá a háromtételes 
és egy egytételes zongoraszonáta szintén a szakiskola növendékei 
részére. ír még egy hegedű-brácsa-csellóra elképzelt szvitet "Po-
loninai képek" címmel, alkot egy zongorára írt parafrázist Gulak-



Artemovszkij "Zaporozsec za Dunajem" с. operájából merített té-
mákra, és megírja a Falun c. kamarazenekari müvét, melyben úgy 
érezzük, a kárpátaljai festőiskola nagyjainak—, Boksay, Manajlo, 
Erdélyi, Koczka — egy-egy tájképét jeleníti meg zenében. 

Közben múlnak az évek. Elérkeztünk az 1962. évhez. Zádor 
Dezső ötvenéves. Az igazgató, az előadóművész, a zeneesztéta és 
zenetanár, a karnagy és orgonaművész, a filharmónia művészeti 
vezetője, a zeneszerző a körülmények által alkotói tevékenységében 
ugyan irányítottan, de mégis elérte mindazt, amit egy tehetséges 
ember ötvenéves korára elérhet. Négy gyermeke, gondos felesége, 
szép családi otthona van, szeretet, megértés és megbecsülés veszi 
körül. De mint művész, nem találta meg önmagát. A hatalom, a 
helyi vezetőség nyilván nem érti, mit is csinált eddig, talán ezért 
nem becsülik úgy, ahogy megérdemelné. Azt várták csak tőle, hogy 
az énekkar részére írjon és hangszereljen darabokat, a többi nem 
érdekli őket. О ennek az elvárásnak aláveti magát de bizonyítani 
szeretné, hogy többre képes. Csakhogy Ungváron erre nincs lehe-
tősége. Tele van elképzelésekkel. Komponálna szívesen és nagy-
lélegzetü müveket, csak nem az asztalfiók részére. Főiskolai tanár 
is lehetne, hiszen megvan a képesítése, ezért tanult és végzett asz-
pirantúrát, de erre sincs lehetőség Kárpátalján. A legközelebbi vá-
ros, ahol megvalósíthatná álmait, Lemberg lehetne. Ott van szim-
fonikus zenekar, akadémikus énekkar, operaház. Világéletében sze-
retett volna operát komponálni, hiszen első gyermekkori kísérletei 
is ilyen irányúak voltak. Próbál komponálni egy operát a harmincas 
években is, ungvári orvos-barátja, Szendery István szövegkönyvére, 
a mesebeli hercegről. Az operából csak egy altatódal kézirata 
maradt meg. 

Egyelőre azonban csak dalokat ír. Dalt komponál "Érdemrendes 
Kárpátontúl" címmel Vaszil Vovcsok versére, amely több válto-
zatban került kiadásra. Az első változatot vegyeskarra írta zongo-
rakísérettel, majd a kíséretet hangszerelte kis zenekar részére, és 
végül szimfonikus zenekari kíséretet írt hozzá. A dal először a 
Kárpáti Kiadó gondozásában látott napvilágot 1961-ben, később 
Kijevben is kiadták, több alkalommal. Ivan Franko versére írja a 
"Korán reggel, amikor felébredt a kislány", Golubnicsij versére 



készült el a Postáslány c. dal és ismét népdalfeldolgozások követ-
keztek: "Át a falun a hegyek felé", "A falu vadalmafája", Legények, 
"Esik az eső". Öt népdalt lát el zongorakísérettel. Az album első 
kiadása néhány nap alatt elfogyott. 

Mivel gyakran keresik fel fiatal önjelölt zeneszerzők, műkedvelő 
zeneszerzők irányítást kérnek tőle, megszervezi az amatőr zene-
szerzők önképzőkörét, csoportos foglalkozásokat tart, lerakva ezzel 
a kárpátaljai zeneszerzőiskola alapjait. (Később is rendszeresen 
hazajárt Lembergből, hogy megtartsa a soros szemináriumokat, 
ahogy ő nevezte ezeket a foglalkozásokat). Munkájával elérte, hogy 
ma Kárpátalján eredményes az Ukrán Zeneszerző-szövetség fiók-
intézete keretében a zeneszerzőjelöltek és amatőr zeneszerzők fog-
lalkoztatása. A résztvevők közül Ivaskovics József zeneszerző és 
zeneműkiadó (Kárpátalján az első) Mikola Popenko Ukrajna ér-
demes művésze, Mihajlo Kerecman Ukrajna érdemes művelődési 
dolgozója, Horváth László karmester, Pál Lajos zeneiskola-igaz-
gató, Huszti József zenetanár, Haszics János zongoratanár, Kopi-
nec, Miljo, Martinec és mások már elismerést vívtak ki maguknak 
különböző jellegű szerzeményeikkel. A Zádor által elvetett mag 
jó termőtalajra talált. A kárpátaljai zeneszerzőiskola tekintélye ma 
már elvitathatatlan. 

És ekkor felvillan előtte a lehetőség, amely meghatározta további 
életét. Ajánlat érkezik Lembergből. A Liszenko Zeneművészeti 
Főiskola vezetősége pályázatot hirdetett a zongoratanszék meg-
üresedett tanári állásra. A művelődési minisztérium, és most már 
a helyi vezetőség is észbekapva, rádöbbennek arra, hogy kit fognak 
személyében elveszíteni és nem akarnak beleegyezni abba, hogy 
elmenjen a városból. Végülis, mivel Zádor hajthatatlan, kénytelenek 
elfogadni a felmondását. 1963-ban felmentik Zádor Dezsőt a terü-
leti filharmónia művészeti vezetőjének tisztségéből. Az új tanévet 
már a lembergi Liszenko Zeneművészeti Főiskola és mellékállás-
ban az ottani szakiskola tanáraként kezdi meg. 



A ZONGORAVERSENY 

Az új élet küszöbén, az új környezetben jelentkező hétköznapi 
gondok, a lakásprobléma, a négy gyerek zenei nevelésének intézése 
sok energiáját emésztette fel, jóllehet hegedűtanár és nagyon el-
foglalt felesége jócskán kivette a részét ezekből a gondokból, ön-
feláldozó, türelmes magatartásával sokat segített abban, hogy át-
hidalják a kezdeti nehézségeket és beinduljon az új élet: egy átjáró, 
albérleti szobában. Két gyereküket a bentlakásos tízosztályos ze-
neiskolában helyezték el, a legidősebb lányuk a szülőkkel maradt, 
míg a legfiatalabb az ungvári nagymama gondjaira lett bízva, egye-
lőre. Ilyen körülmények közt készült Zádor a lembergi bemutatkozó 
hangversenyére, mint azt annakidején tette, amikor a kolozsvári 
főiskolára került. 

Az Ukrán Zeneszerző-szövetség lembergi tagozata vezetőinek 
felkérésére részt vesz a művészeti tanács munkájában. Tanácsaival, 
ötleteivel belekapcsolódott a nagyváros lüktető zenei életébe, de a 
kárpátaljai műkedvelő zeneszerzők részére szervezett szemináriumi 
foglalkozásokat is tovább folytatja. Mindez igen időigényes és fá-
rasztó elfoglaltság a tanár részére, aki a komponálást sem hanya-
golja el. 

Egy zongoraverseny megírásának a gondolata már hosszú ideje 
érlelődik benne. Már előtanulmányokat készített, írt már egy etűdöt, 
két szonátát zongorára, egy parafrázist; és most elkerülve otthonról, 
ráébredt, hogy életének legszebb éveit, a fiatalsága örömeit, de a 
keserveit is, szülőföldje szépségét kell beleöntenie abba a nagysza-
bású műbe, melyet kedvenc hangszerén tolmácsolva vallana eddi-
gi életéről. A forma önmaga kínálja magát. Klasszikus, háromté-
teles szonátaformában gondolkodik, ezzel tartozik önmagának, a 
prágai évek akadémizmusának, a kárpátaljaiaknak, akik bíznak ben-
ne és akikben ő sem csalódott soha. Tehát valami olyan klasszikus 
dolgot kell írnia, amelyben méltóan örökítené meg az eddigi éveket. 

A témát a Kárpátok bércein nyargaló szél súgta, a kulminációt 
a rövid nyári vihart megelőző mennydörgés, villámlás, a záporeső 
koppanásai diktálták, a lassú tételben a hold ezüstös tányérja bukkan 



elő a fátyolfelhők mögül, sejtelmes fényével kísérve az árnyékok 
játékát. Ahhoz, hogy ezeket az érzéseket átültesse a hangjegyek 
nyelvére, nyugalomra lenne szüksége. De ennek még nem jött el 
az ideje. Eleget kell tennie a megrendeléseknek. Az állami Trembita 
énekkar részére dolgoz fel népdalokat, persze most már inkább 
akadémikus stílusban. Érett, egyéni stíluselemeket tartalmazó rö-
vidlélegzetű művek születnek. 

A klasszikus feldolgozású dalok közül említésre méltóak a "Szé-
les mező", a "Megjelölöm ablakodat" е., vegyeskarra írt müvei 
zongorakísérettel. Sziporkázó, modern harmóniai megoldásokkal 
mintegy felöltöztette ezeket az egyszerű dallamokat. A dalok osz-
tatlan tetszést arattak. 

Az Ukrán Köztársasági Zeneszerző-szövetségtől az 1964-es nyá-
ri szünidőre beutalót kap a szövetség egyik alkotóházába, Vorzelbe, 
ahol minden feltétel megvolt ahhoz, hogy nyugodtan átadhassa 
magát az alkotás örömének. Végre hozzákezdhetett a zongoraver-
seny megírásához. A százszorta átgondolt elképzeléseket sikerül 
megörökítenie az utókor számára. 

Az első tétel bevezetőjében (moderato sostenuto tempo jelzés-
sel) ünnepélyes harsonaszóval jeleníti meg a Kárpátok hegyeit és 
magát Kárpátalját. A harsona hangja elcsendesedik és egy lágyabb, 
őszinte hangzáskombináció nyitja a főtémát (allegro con brio). Az 
energikusan lüktető zenei kibontakozás után, kontrasztra építve, 
jelenik meg a melléktéma, és dialógus alakul ki a szólózó zongora 
és a zenekar között. A melléktéma akadémikus formában poloninai 
kürt stilizált jellegzetes dallamát idézi. Az expozíció zárótémájá-
ban furulyát imitáló dallam csendül fel, békés havasi legelő fület 
gyönyörködtető idillikus képét varázsolva a hallgató elé. A feldol-
gozásban a fő- és a melléktéma kerül szembe egymással, a zenekar 
és a szólista váltakozva szólaltatja meg ezeket, végül a két téma 
közti konfliktus egy zenekari fugátóban oldódik fel, ami átvezet a 
reprízbe. A zárótéma a zongorán csendül fel először, kadenciasze-
rüen. Ennek az anyagát a főtéma befejező része képezi. Az első 
tétel a főtémával fejeződik be, itt azonban nyugodtabban, derű-
sebben, bizakodóbban hangzik, mint az első felcsendüléskor. 
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A következő tanév ismét a munkáé, a tanításé jóformán semmit 
nem ír, csak ott belül a lelkében érlelődik valami. A szünidő ismét 
pihenéssel, azaz komponálással telik. Most Ruzába kap beutalót. 
Ebben az összkomfortos, a szovjet zeneszerzők részére fenntartott 
panzióban sikerül nyélbeütnie élete érett korszakának ezt a jelentős 
müvét, sikerül megvalósítania régóta dédelgetett álmát. 

A hangverseny második tétele egy zenei akvarell, amelyben a 
pasztell lágy színárnyalataiban tárul elénk az az éjszakai hegyi táj, 
melyben hatásosan tükröződik a zeneszerző költői szemlélete. Az 
alaptémában felismerhetők egy egyszerű, nagyon régi kárpátaljai 
népdal motívumai. Ez az egyetlen népi téma az egész koncertben, 
és ez is csak struktúrájában jelenik meg. 

Az egyik levelében, melyet e sorok írójának címezett, cinkos 
humorral megjegyzi, hogy: "Képzeld, csak egyedül én tudom, hon-
nan van ez a téma..." Sajnos, tévedett. A közönség azonnal felis-
meri, és a bemutató alkalmával ez valósággal szenzációszámba 
ment. Elragadtatással fogadták a dalt sejtető tálalást. Ez valódi mes-
terfogás volt, amit a szerzőnek és egyben a mű első tolmácsolójá-
nak a tudomására is hoztak. "Csalódtam —jegyezte meg egy al-
kalommal — nem sikerült eltitkolnom, hogy a néptől kölcsönöztem 
az ihletet ennek a témának a megírásához". 

A harmadik tétel főtémája (allegro vivace) játékos, kolomijka 
hangulatú dallam. A melléktéma (két nyugodtan hömpölygő mo-
tívum és egy akkordokra épült polifonikus szakasz) követi az alap-
gondolat témáját. A tétel középrészében a zongora egy kifejező 
önálló dallamot játszik szólóban. Az ismétlés előadási módjában 
a szerző változtatásokat eszközölt, amit továbbfejleszt, domináló 
szerepet adva a melléktéma lírai hangulatának, de végülis egy di-
namikus kulminációba fokozva hangzik el a zongora és a zenekar 
egyidejű (vagyis tutti) megszólaltatásában. A zárótémát először a 
zenekar szólaltatja meg, majd a szólista ismétli. A zongoraverseny 
egy effektusos coda-val fejeződik be. 

A darab hangszerelésére ismét csak egy év múlva, 1966-ban 
került sor, és ismét Vorzelben. Az álom valóra vált. Megszületett 
az alkotói tevékenység második korszakának, az életműnek a ko-
ronaszáma. 



A mű Igor Szimovics karmester vezényletével az UTVR szimf. 
zenekara és a szerző előadásában a Kijevi rádióban hangzik fel 
először. Az első nyilvános bemutatásra a szerző szülővárosában, 
Ungváron kerül sor. Demján Peleháti karmester, a lembergi szim-
fonikusok és a szerző előadásában a műnek leírhatatlan sikere volt. 
Bemutatták Kárpátalja nagyobb városaiban, valamint Ternopolban 
és Rovnoban is. 

1969-ben a zongoraversenyt Moszkvában a zeneszerzők össz-
szövetségi kongresszusán Sevcsenko-díjra terjesztik elő. A bemu-
tatónak széleskörű sajtóvisszhangja volt. A moszkvai, kijevi, lem-
bergi, ungvári újságokban terjedelmes beszámolók jelennek meg, 
a budapesti Népszava méltató cikkben közöl portrét a zeneszerző-
ről, és ír a zongoraverseny nagy sikeréről. 

Zádor Dezső a zongoratanári és a zeneelméleti szakon elért ered-
ményeiért 1969-ben megkapja a docensi címet. Ugyanebben az 
évben kárpátaljai hangversenykörúton vesz részt. Műsorán Brahms, 
Chopin, Liszt és Beethoven müvei szerepelnek. Virtuóz technikája, 
érett játékmodora, kifinomult stílusérzéke ez alkalommal is kivívja 
a közönség legnagyobb elismerését. 

A következő évben ugyanezzel a műsorral lép a lembergi kö-
zönség elé. A siker itt is mindent felülmúló. Alig nyolc éve él a 
városban, de a lembergiek már magukénak tekintik. Művei mind 
gyakrabban hangzanak fel a hangversenytermekben. Zongoraver-
senyének előadását Lembergben meg kell ismételnie. Drohobicsban 
rendez személyes találkozóval egybekötött hangversenyt 1970-ben. 
Cikksorozatot ír a Kárpáti Igaz Szóban "Bartók és a szomszéd 
népek zenéje" címmel, amelyben Bartókkal kapcsolatos személyes 
élményeiről is beszámol. Kárpáti Kantátája megjelenik lemezen. 
A felvételt végig asszisztálja. Egyik dala a köztársasági versenyen 
díjat nyer. 



A PROFESSZOR 
(1974—1985) 

A nagy hajsza, a tanítás, vizsgáztatások, fellépések, nyári pihenő 
helyett komponálás, hangszerelés, kottaírás, utazgatás, közügyek, 
interjúk felőrölték egészségét. Megbetegszik. Infarktust kap. 
Hosszan tartó klinikai kezelésben részesül. Kigyógyul, de az or-
vosok eltiltják a sok energiát követelő zongoratanítástól. 

A tanítócsaládból származó tanár, aki mindeddig hivatástudattal, 
az elképzelhető legmagasabb színvonalon tanított és növendékeit 
a legkorszerűbb metodika alapján képezte kiváló szakemberekké 
— kénytelen lemondani. Nem könnyű. 

Áthelyezteti magát az elméleti fakultásra, polifóniát, hangsze-
reléstant, zeneszerzést még taníthat. Neve itt is ismert. Osztályába 
bekerülni kitüntetésnek számít. 

Befejezte zongoratanári pályáját. Kezei közül sok kiváló spe-
cialista, előadóművész került ki. 

Órái demokratikus szellemben, baráti légkörben folytak. Sze-
rette a precíz munkát, pontosságot, szorgalmat. Tanítványaival 
szemben igényes volt, akárcsak önmagával szemben. Aki nem felelt 
meg a követelményeinek, azt nagyon finoman figyelmeztette, 
mondván, hogy talán egy másik tanárnál jobb eredményeket tudna 
elérni, mert úgy látja, ő nem tud megfelelően foglalkozni vele. De 
ilyesmi nagyon ritkán fordul elő, mert jó érzékkel válogatja meg a 
tanítványait. 

Az újítások híve volt, de nem szerette a szélsőségeket. Tanítvá-
nyai egyéni kezdeményezéseit nagyra értékelte és támogatta. Zenei 
emlékezőtehetsége még idős korában is kiváló. Kitűnően olvasott 
kottából, akár zongorázni kellett, akár ha csak a belső hallásával 
kellett követni egy partitúráról a zenekar hangzását. Szerette a nagy 
klasszikusok műveit, de a kortárs kiválóságok előtt is fejet hajtott. 
Kedvenc zeneszerzői Sztravinszkij, Bartók, Britten, Prokoíjev. Mű-
veiket nemcsak műsoiára tűzte szívesen, de alkotói beállítottsá-
gukat is magáénak vallja, szakmai kérdésekben az óráin szívesen 
hivatkozik rájuk. 



A Lembergi Konzervatórium hivatalos kimutatása szerint Zádor 
Dezső abban az időben, amikor megkapja a professzori kinevezést, 
vagyis 1974-ig már negyvenöt növendéket bocsátott útjára. Ezután 
még tíz évig tanított zeneszerzést és hangszereléstant. Az osztályá-
ból kikerült zenetanárok és zeneszerzők közül megemlíteném Ger-
gelyi Pétert, aki kitűnő eredménnyel végezte el a tanulmányait, és 
mint zeneszerző évekig tanára volt a konzervatórium zeneelméleti 
szakának, később docensi minőségben folytatta munkáját. Érdemes 
megemlíteni, hogy Péter apja, Gergelyi Antal az Ungvári Zene-
művészeti Szakközépiskola első végzősei közül való, ő is Zádornál 
tanulta a zeneelmélet alapismereteit, nála tanult harmóniát és szol-
fézst. Hegedűtanárként negyven éven át tanított a nagyszőlősi ze-
neiskolában. Antal édesanyja, Gergelyiné Graf Janka zongorata-
nárnő, az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola egyik alapító-
tagja. 

Bohdan Janyivszkij zeneszerző, ugyancsak Zádor-növendék, ma 
az Ukrán Zeneszerző-szövetség lembergi tagozatának elnöke. 

A BÖLCSŐDAL-CIKLUSTÓL 
A CIMBALOMVERSENYIG 

A zeneszerző egészségéért most már minden erejével, magát 
nem kímélve harcol felesége, Magdolna. Szigorú házirendet vezet 
be, rendszeres pihenőkkel megszakított munkaidőt engedélyez a 
férjének, és vigyáz az orvosi előírások betartására. 

Elkezdődik Zádor Dezső életének a harmadik, betegség utáni 
korszaka. Igyekszik nem dolgozni az asztalfióknak, azt akarja, hogy 
amit megír, az azonnal megszólaljon. 

Jelentős jubileumi dátumot választ ki, megalkotja nagyszabású 
alkalmi müvét. Számítása beválik. A Verhovina c. szimfonikus 
költeménye a kitűzött időben felhangzik. "Levél a lvovi barátaim-
hoz" c. vokális-szimfonikus költeménye megrázó kiáltvány az utó-
korhoz. Egy Rapszódiát ír zenekarra, és megalkotja élete egyik 
legbensőségesebb, legintimebb, legihletettebb müvét, amelynek cí-



me "A bölcső mellett". Ebben a vonószenekarra és két szólista 
részére komponált költeményben ciklikus formában hét képet, (hét 
altatódalt) állít egymás mellé, melyekben az életről elmélkedik, 
arról az életről, melynek értékét a súlyos betegségből történt fel-
gyógyuláskor fogta fel teljes egészében. A hetvenes években sok 
zeneszerző palettáján tűnik fel az atomháború iszonyától és az 
atomhaláltól való félelem témája. (Többek között ezt a félelmet 
halljuk kicsendülni Sosztakovics XII. és XIII. szimfóniájából.) 

Zádor Dezső, miután új életet kezdett volna a felgyógyulása 
után, őszinte átéléssel fordul az emberiséghez, és dalol az élet szép-
ségéről, a születés öröméről, a szerelem boldogságáról, az életfél-
tésről, az anyai szeretetről. Ha csak ezt az egy, "A bölcső mellett" 
c. müvet komponálta volna és semmi mást, akkor is kiérdemelte 
volna az utókor megbecsülését. Megbecsülést annak a művésznek, 
aki zenéjében szülőföldje népeivel azonosulva örökítette meg azok 
gondolat-lelkivilágának minden rezdülését. 

A hatvanéves zeneszerzőt és közéleti személyiséget, 1972-ben 
áldozatos munkájáért, az örökbecsű müvek alkotóművészének 
kijáró elismerésként a "Kiváló Művész" címmel tüntetik ki. 

Ez alkalomból alkotói esteket jubileumi hangversenyeket ren-
deznek a tiszteletére Moszkvában, Kijevben, Lembergben, Ung-
váron és Ukrajna valamennyi nagyobb városában. A Muzika c. 
ukrán központi zenei szakfolyóirat VII. és VIII. számában Kosz-
Anatolszkij lembergi zeneszerző méltatja a művész életpályáját, 
és elemezve egyes műveit rámutat Zádor munkásságának jelentő-
ségére. A Kárpáti Kalendáriumban, a Lvivszka Pravdában, a 
Kárpáti Igaz Szóban és más kiadványokban cikkek, tanulmányok, 
méltatások jelennek meg. 

Nyugodtabb periódus kezdődik az idős zeneköltő életében, de 
elképzeléseit ugyanolyan lankadatlan energiával valósítja meg, mint 
betegsége előtt, csak több időt tölt pihenéssel két mű megírása 
közben. 

Ráérezve Petro Szkunc fiatal kárpátaljai költő verseinek friss 
hangvételére, a "Távoli végtelenség" c. versét megzenésíti szim-
fonikus zenekari kísérettel. Dalt formál Vaszil Vovcsok "Ballada a 
három katonához" c. verséből, ír egy forradalmi dalt is. És ismét a 



hangszeres zenéhez fordulva, megírja harmadik, érett korszakának 
legjelentősebb szerzeményét, a cimbalomversenyt. Ebben a mü-
vében végre sikerült mesterien ötvözni a népi hangszer tónus-gaz-
dagságát, erejét és kifejezési lehetőségeit a szimfonikus zenekar 
akadémizmusával. Eletének ez a törekvése sikerült, habár ő most 
sem volt elégedett önmagával, mert szerinte a mü nem úgy sikerült 
végülis, ahogy elképzelte. 

A cimbalomverseny egytételes. Rövid zenekari bevezető után 
moderato sostenuto szólaltatja meg a cimbalom a poliritmikus, 
játékosan szeszélyes főtémát. Ez a mind bonyolultabb főtéma mo-
dulál a melléktémába. Egy piu sostenuto ritmusban szerkesztett 
szakasz után a két témát a zenekar ismétli meg. A befejezés előtti 
kádenciát akkordokkal a zenekar vezeti be. A szólista a kadenciában 
bontakoztatja ki a hangszer technikai lehetőségeit. Ezután egy an-
dante részben a cimbalom és a zenekar dialógusa következik, majd 
egy kulminációval visszakanyarodnak a reprízhez allegro moderato 
tempóban. Itt kap a cimbalom lehetőséget annak a bizonyítására, 
mire képes hangerősség szempontjából. A versenymű egy allegro 
tempóban szerkesztett tuttival fejeződik be. 

A filharmónia kamarazenekara részére alkotja a "Kárpáti vi-
gasság" c. kislélegzetü hangulatképet, melyben magyar, szlovák 
és ukrán népi motívumokat sző egybe. Több müvében is felfedez-
hetjük a magyar lelkületet, magyar népdalelemeket, hisz ez gyer-
mekkora világa, magyar bölcsődalt dalolt az anyja felette. Iíjúságát 
már Csehszlovákiában tölti, ahol megismerkedett a szlovák népi 
dallamvilággal, majd életének javarészét, mint tudjuk, Kárpátalján 
és Galíciában éli le, tanulmányozva az ukrán/ruszin folklórt. A 
müvet az ungvári Kiváló Kamarazenekar mutatja be, először Ki-
jevben, Harcsár Józsefnek, Ukrajna Érdemes Művészének a ve-
zényletével, később Ukrajna-szerte játsszák, a zenekarok állandó 
repertoárszáma lesz. A szomszédos országok nagyobb városaiban 
is nagy sikerrel szólaltatták meg. 

Élete végefelé ruszin, magyar és szlovák népdalfeldolgozásait 
a Kárpátaljai Érdemes Népi Énekkar már a szerző nevének említése 
nélkül adja elő. Ezek a dalok ugyanis magukon viselik a szerző 



kézjegyét. Nemhiába igaz az a népi mondás, hogy: "A mestert a 
munkája fémjelzi". Ezekből a "névtelen" dalokból 1982-ben egy 
14 darabból álló album jelenik meg nyomtatásban. 

Ukrajna-szerte jubileumi estekkel emlékeznek meg Zádor Dezső 
hetvenedik születésnapjáról. Az Ungvári TV ez alkalomból készí-
tett portréfilmjében a Mestert is megszólaltatja, aki életútjáról, al-
kotásairól tartott beszámolóját igen lakonikusan öntötte szavakba. 
Beszélni ugyanis sohasem szeretett sokat, különösen magáról nem. 

AZ EMBER 

Egy tehetséges, nagytudású, sokoldalú és szorgalmas ember ku-
darcokkal teli, de végülis győzedelmes, sikerekben gazdag életútját 
igyekeztem ecsetelni. Zádor Dezső a hétköznapi gondokkal küzdő, 
mindenfajta rezsimhez kénytelen-kelletlen alkalmazkodni tudó, 
megalkuvásoktól és beletörődésektől sem mentes, passzív ellen-
állást is vállaló, de minden bajból kilábalni tudó magatartásával 
mintaképe lehet a kárpátaljai kisembernek. 

Személyiségének jellemzői a lelki gazdagság, a szerénység, ki-
tartás a munkában, a szép iránti fogékonyság, az alkotói aktivitás, 
a pontosság és következetesség. Velejárói a humorérzék, naivitás 
az élet hétköznapi dolgai iránt, és a szórakozottság, amelyről le-
gendák keringenek napjainkban is. 

Feleségével, Pálffy Magdolnával 41 évet töltött el egyetértésben, 
békében, szeretetben. Magdolna asszony négy gyermek gondos 
anyjaként hegedűmüvészi ambícióit feladva, a családi fészek me-
legének megteremtésével járult hozzá férje rendkívüli tehetségének 
kibontakoztatásához. Megértést és hálát kapott érte viszonzásul 
nemcsak a férje, de a gyermekei részéről is. Mind a négyen a zenei 
pályát választották élethivatásul. Legidősebb lányuk a zongorata-
nári pályán működik eredményesen, az ikrek közül az egyik felső-
fokú képzésben részesült mélyhegedüs és zenekarban játszik, a 
másik csellómüvész, főiskolai tanár. A legfiatalabb Zádor-lány az 
apja szakmáját folytatja, zeneszerző és zeneelméleti szaktanár. 



Zádor Dezső szerénységét még nem említettem, pedig ez jel-
lemző vonása személyiségének, ami köztudottan csak a nagyok 
tulajdonsága. Amikor dicsérték, szinte restellkedett, és valósággal 
menekült a figyelem középpontjából. Gondolatait mindig lakoniku-
san fejezte ki. Néha annyira tömören, hogy akik hallgatták, csak 
értetlenül néztek rá. De ez őt nem nagyon zavarta. Gyűlések alkal-
mával, ha úgy látta, hogy nem akarják érveléseit megérteni, szána-
kozva végigmérte a társaságot, és abbahagyta a mondókáját. Igazá-
nak bizonyítására már nem tartotta érdemesnek pazarolni az idejét. 

IIa komponált, a külvilág megszűnt részére. Nem számított sem 
az ebédidő, sem a pihenés, nem érzékelte az idő múlását. Jellemző 
példa erre a következő eset. Egy alkalommal bevásárolni ment és 
magával vitte gyermekei közül az ikreket egy kicsit autókázni. 
Bevásárlás közben valami jó zenei megoldás jutott az eszébe, ki-
jött az üzletből, elfelejtkezvén az autóról, gyerekekről, gyalog ro-
hant haza, hogy papírra vesse az elképzelését. Közben a két gye-
rek az autóban elaludt. A felesége persze idejében észrevette, hogy 
kocsi és gyerekek nélkül jött haza. Az epizód szerencsére jól vég-
ződött. Több hasonló eset történt vele, köztük az egyik ominózus-
nak számító. A filharmónia éjjeliőre egy este véletlenül rázárta a 
dolgozószobája ajtaját. Dezső nem vette észre. Reggelig dolgozott. 
A felesége meg reggelig virrasztott. Nem tudta elképzelni, mi tör-
ténhetett a férjével. 

Az élet hétköznapi gondjai Dezső bölcs optimizmusának és a 
felesége reális életszemléletének köszönhetően mindig valahogy 
megoldódtak. 

Szeretett gyönyörködni a természet szépségében, kirándulni, sé-
tálni családdal, barátokkal, de leginkább egyedül. A magányt ked-
velte, ilyenkor tudott gondolataiba merülni, ilyenkor jöttek a leg-
ragyogóbb ötletei, ahogy ezt nemegyszer emlegette. Nyári szün-
időben gyakran lehetett vele találkozni a Hoverla aljában, Jaszi-
nyán, Rahón, legszívesebben a Szineviri-tó környékén szeretett 
barangolni, de bejárta Kárpátalja zegét-zugát. Fényképezőgépével 
művészi szinten örökített meg egy-egy természeti jelenséget: a he-
gyek közt megbúvó holdat, az őszi erdőt, a vihart hozó felhőket, a 
fény-árnyék játékát. Szeretett tárlatokra járni. Véleményét festmé-



nyékről, szobrokról sohasem nyilvánította ki. Kárpátalja festőmű-
vészei — Erdélyi, Boksay, Koczka, Manajló a baráti köréhez tar-
toztak. Erdélyi Béla róla készített portréja a kijevi szépművészeti 
múzeum tulajdona. A Manajlótól hallott népdalokat előszeretettel 
jegyezte le, több közülük belekerült Zádor népdalgyüjteményébe. 

Tudott örülni a sikereknek. Nemcsak a maga, a mások sikereinek 
is. Szeretett zongorázni a közönségnek. Klavier-abendjeit rend-
szerint meghívott közönségnek rendezte. Műsorát igényesen és úgy 
építette fel, hogy a közönség minden rétege megtalálja az ízlésének 
megfelelő darabot. Finoman cizellált zongorajátéka, jó stílusérzéke, 
kidolgozott technikája volt, hangárnyalatai elkápráztatták a hall-
gatóságot. A vérbeli muzsikus, a képzett zenész, a müveit előadó 
játéka sokáig megmaradt a hallgatóság emlékezetében. 

Élete alkonyán sokat utazgatott, meglátogatta azokat a helyeket 
Prágában, ahol fiatal éveiben lakott,járt Kassán, Budapesten, Po-
zsonyban, Rozsnyón, ahol koncertezett, Brünnben, Plzenben, ahol 
az első sikereit aratta mint "zongoravirtuóz". Debrecenben élő ro-
konságának a meghívásait is mindig szívesen elfogadta, de boldo-
gan jött haza, Ungváron érezte magát a legjobban. 

Zádor Dezső 1985. szeptember 19-én 73 éves korában halt meg 
Lembergben. A konzervatórium vezetősége saját halottjának te-
kintette, de kívánsága szerint Ungváron temették el. Síremlékét az 
Ukrán Zeneszerző-szövetség és a Zádor Zenei Társaság összefo-
gásával állították fel 1991-ben. 

Ugyanebben az évben az Ungvári Zeneművészeti Szakközép-
iskola felveszi Zádor Dezső nevét. 

Előadói művészetével, pedagógusi tevékenységével, továbbá 
mint zeneszerző és népdalkutató Jelentős szerepet töltött be abban 
az irányban is, hogy Ukrajnában meghonosodjanak a nyugati ze-
nekultúra legújabb vívmányai. 

A második világégés utáni időkben művészete meghatározó je-
lentőséggel bírt területünkön. Szerette volna folytatni mindazt, amit 
korábban itt tevékenykedő jeles személyiségek elindítottak, és a 
nyugati kultúra iránt fogékony közönség befogadott. Ezt a fejlődési 
folyamatot továbbfolytatni abban az időben, amikor belekerültünk 
a volt Szovjetunió centralizálási törekvéseinek gépezetébe, szinte 



lehetetlen volt. Ő mégis megpróbálta. Nem sikerült. Galíciában, 
ahol még éltek a maradványai az Osztrák-Magyar Monarchia mű-
velődési hagyományainak, Lembergben, a nagy zenei múlttal ren-
delkező kultúrközpontban elérhette azt, ami itthon nem sikerült 
neki. 

Emlékét szobamúzeum őrzi a nevét viselő Ungvári Zeneművé-
szeti Szakközépiskolában, amelynek ő volt az első igazgatója. 

A zene szolgálatát, Kárpátalja zenei életének fellendítését, ha-
gyományaink ápolását, zenei múltunk feltárását, hangversenyek 
rendezését, vagyis mindazt, amit valamikor Zádor Dezső elkezdett, 
és annak folytatását, az 1991-ben alakult, és a nevét viselő Zenei 
Társaság vállalta magára. 

ZADOR DEZSŐ NYOMTATASBAN 
MEGJELENT MŰVEI 

A müvek megnevezése 

Lement már a nap; 
vegyeskar, a capella, 
népi szöveg 

Dal a trembitáról; 
ének, zongora kísérettel, 
vers: M.Odugyko 

Etűd — zongorára 

Kalina; 
vegyeskar, a capella, 
vers: J.Hojda 

Kiadó 

Misztectvo, Kijev, 1952 

Misztectvo, Kijev, 1952 

Misztectvo, Kijev, 1952 

Zenei Alap SzSzKSz, 1953 

Kárpátaljai ukrán népdalfeld.; Szovjetszkij Kompozitor, ukrán 
ének, zongorakísérettel ( 10 mű) köztárs. részleg, 1953 



Öt ukrán kárpátaljai népdalfeld; 
ének, zongorakísérettel 

Kárpátaljai kolomijkák; 
énekkar zongorával, 
vers: l.Fedorisko 

Dal Ladányi Hannáról; 
énekkar zongorakísérettel, 
vers: F.Golubnicsij 

Verhovina a mi világunk; 
vegyeskar, a capella, 
népi szöveg 

Reggel felkelt a kislány; 
vegyeskar, a capella, 
vers: I.Franko 

Dal a pártról; 
énekkar zongorával 
vers: K.Drok 

Szeretett Oroszország; 
vegyeskar, a capella, 
vers: J.Hojda 

A hágón; 
énekkar zongorával, 
népi szöveg 

Elmegyek hát a fennsíkra; 
énekkar, zongorával, 
szólistával, 
népi szöveg 

Szovjetszkij Kompozitor, ukrán 
köztárs. részleg, 1962 

Muzicsnij FondSzSzKSz, 1954 

ODNT Ungvár, 1955 

Misztectvo, Kijev, 1959 

Misztectvo, Kijev, 1959 

Misztectvo, Kijev, 1959 

Misztectvo, Kijev, 1959 

Misztectvo, Kijev, 1959 

Misztectvo, Kijev, 1960 



Kivirágzott az eper; 
ének zongorával, 
népi szöveg 

Érdemrendes Kárpátalja; 
vegyeskar zongorával, 
vers: V.Vovcsok 

Misztectvo, Kijev, 1960 

Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1961 

Ünnep a Borzsánál; 
vegyeskar zongorával, 
vers: O.Grigorjev 

A folyónál; 
férfikórus, a capella, 
vers: D.Golubnicsij 

Találgatós; 
ukrán népdal, 
ének zongorával 

Dal a csoportvezetőről; 
énekkettős zongorával, 
vers: J.Hojda 

A mezőn át; 
énekkar zongorával, 
népi szöveg 

Bokrétát teszek az ablakodba; 
énekkar zongorával, 
népi szöveg 

Tavaszi dallamok; 
Kárpátaljai zeneszerzők 
összegyűjtött művei, 16 mű, 

Szovjetszkij Kompozitor, 
Moszkva, 1961 

Szovjetszkij Kompozitor, 
Moszkva, 1961 

Misztectvo, Kijev, 1961 

Misztectvo, Kijev, 1964 

Misztectvo, Kijev, 1964 

Misztectvo, Kijev, 1964 

Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1961 



Képek a polonináról; 
szvit vonóstrióra 

Kantáta a Kárpátokról; 
vegyeskar, szimfon. zenekar, 
szólisták, 
partitúra, öt tétel 

A fehér sirály; 
Kárpáti rapszódia 

Zongoraverseny 
(zongorakivonat) 

Leninnel a szívünkben; 
énekkar, zenekar, 
vers: V.Vovesok 
(zongorakivonat) 

Ballada a hősökről; 
vegyeskar, zenekar, szólisták 
vers: V.Vo vesok 

Kantáta a Kárpátokról; 
vegyeskar, zenekar és szólisták 
(zongorakivonat) 

Két ukrán népdalfeldolgozás; 
hegedű, zongorával 

Kárpáti vigasság; 
kamarazenekar, zongorával 

Cimbalomverseny; 
zongorakivonat 

Fuvola-zongora duett 

Muzicsna Ukrajina, Kijev, 1971 

Hanglemez, Melódia Kiadó, 
Trembita kórus 
és szimf.znkar, Lemberg 

Muzicsna Ukrajina, Kijev, 1971 
"Ivuska" — gyűjtemény 

Muzicsna Ukrajina, Kijev, 1972 

Szocialiszticsna Kultúra, Kijev, 
1970 

Muzicsna Ukrajina, Kijev, 1976 

Szovjetszkij Kompozitor, 
Moszkva, 1977 

Misztectvo, Kijev, 1977 

Misztectvo, Kijev, 1982 

Misztectvo, Kijev, 1982 

Misztectvo, Kijev, 1984 



ZÁDOR DEZSŐ KÉZIRATBAN 
FENNMARADT KIADATLAN MŰVEI 

A mű megnevezése 

Zenés irodalmi kompozíció for-
radalmi témára 
énekkar és zenekar részére 

Oda a hősökhöz; 
kórus, zenekar 

Ukrán szvit 
énekkar és szimf. zenekar 
részére 

A Tisza koncertfantázia 
népi zenekar részére 

Kárpátaljai vázlat 
népi zenekar részére 

Falun, szimfonikus kép 
Szonáta zongorára 

A bölcső mellett; 
szimfonikus ciklus mezzoszop-
rán és bariton énekesek és vo-
nószenekar részére 

Kárpáti szivárvány; 
hegedütrió zongorával 

Csodálatos éj, Felhők; 
Petőfi megzenésített versei, és 

Megjegyzés 

A szerző vezénylésével a Kár-
pátaljai kórus mutatta be 

Előadva a szerző vezényletével 
Ungváron 

Előadva a lembergi TV-ben 

A Kijevi Rádió népi zenekara 
adta elő 

A lembergi konzervatórium né-
pi zenekara műsorán 

Lembergi szimf. zenekar repert., 
előadta a szerző 1965-ben 

Előadták a lembergi filharmo-
nikusok 

Kijevi TV és a Kárpátaljai fil-
harmónia művészeinek előadá-
sában 



A tónál Ady-vers, ének 
zongorával 

Verhovina szimf. költemény 

Rapszódia 

szimfonikus zenekarra 

Ukrán népdalfeldolgozások 

Ballada Borkanyukról; 
énekkar és zenekar részére, 
szólóénekkel 

A szüretelő nő; 
kórus és zenekar részére 
vers: V.Vovcsok 

A fennsíkon; 
vokális trió vagy kvartett 
részére 

Levél lvovi barátaimhoz; 
monológ bariton részére, 
szimf. znkari kísérettel 

A végtelen messzeség; 
ünnepi kórusmű énekkar és 
szimf. zenekar részére, 
vers: RSzkunc 

Különböző hangversenyeken 
előadva 

Ukrán TV és a Lembergi szimf. 
zenekar előadásában 

Előadta a lembergi szimf. ze-
nekar 

Hanglemez, a MELÓDIA cég 
felvétele 
Előadták: Maria Bajko, 
Sztepan Sztepan, Czipola Gi-
zella, vonósnégyes és egyes da-
lok zongorakísérettel 

a Kárpátaljai Népi Énekkar mű-
során szerepelt 

a Kárpátaljai Népi Énekkar elő-
adásában 

A Bajko testvérek műsorán 

A Lembergi Filharmónia művé-
szeinek műsorán 

a Trembita énekkar és a lember-
gi szimf. zenekar műsorán 



Kárpátaljai népdalszvit; 
vegyeskar, a capella 

Több ukrán kórus repertoárján 

Nárciszok; 
vokáltrió 
vers: V.Vovcsok 

A Bajko trió műsorán 

A ZÁDOR ZENEI TÁRSASÁG 

Huszonnyolc zenei szakember, zenekedvelő és értelmiségi gyűlt 
össze 1991. január 14-én Ungváron, a Művészeti iskola Petőfi-
múzeumában, hogy Zádor Dezső szellemében szövetségbe tömö-
rülve tevékenykedjen zenei életünk fellendítése érdekében. 

Ez az összejövetel lett a Zádor Zenei Társaság alakuló gyűlése. 

Alapító tagok voltak: 
Karbovaneczné Zádor Márta nyugalmazott zongoratanár, 
Dr. Árpa István a zeneművészetek kandidátusa, 
Dr. Mészáros Blanka egyetemi tanár, 
Karcub Katalin zongoratanár, 
Karcub Ágnes zongoratanár, 
Antonenko Miklós nyelvész, zenetanár, 
Csóriné Bacsinszky Magdolna zenetanár, 
Vantyuhné Bacsinszky Mária énekkarvezető, 
Hrabár-Bahorszka Györgyi énektanár, 
Bulecza Rozália újságíró, 
Balla Pál festőművész, 
Boniszlavszky Tibor zenetanár, 
Glodánné Kiss Valéria énektanár, 
Erfán Eleonóra zongoratanár, 
Fülöpné Kiss Ibolya zongoraművész, zenetanár, 
Gedeonné Tóth Ágnes zongoratanár, 
Timkánicsné Gerzánics Mária zongoratanár, 
Grigora Éva zeneiskolai tanügyi vezető, 



Gyulay Anna zenetanár, 
Oniszkóné Hrabár Judit zongoratanár, 
Kolozsvári Zoltán zenetanár, karnagy, 
Kobulej Emil főiskolai zenetanár, 
Dr. Szabó László egyetemi docens, 
Mátyás Emma egészségügyi dolgozó, 
Molnár Gábor zenetanár, 
Szimacskó János történelemtanár, 
Mizun Olga énektanár, 
Dr. Árpáné Kövér Katalin zongoratanár, 

Az alakuló gyűlés megválasztotta a tisztségviselőket: 
Tiszteletbeli elnök: Karbovaneczné Zádor Márta 
Elnök: dr. Árpa István 
Társelnök: Boniszlavszky Tibor 
Ügyvezető igazgató: Karcub Katalin 
Elnökségi tagok: 
dr. Árpáné Kövér Katalin 
Grigora Éva 
Antonenko Miklós 
Pál Lajos 
Titkár: Kiss Ibolya 

Ezután dr. Árpa István előterjesztette az alapszabály-tervezetet. 
Részletesen vázolta a Társaság célkitűzéseit, amelyek a követke-
zőkben foglalhatók össze: a hangversenyélet fellendítése, az óvodás 
és általános iskolás gyerekek zenei nevelése, a zenészek, pedagó-
gusok, előadók alkotói tevékenységének felkarolása, zenei hagyo-
mányaink ápolása, folklórkutatás, szimpóziumok, konferenciák 
szervezése. 

Ismertette a tagság jogait, szólt a Társaság határozatképességé-
nek feltételeiről, előterjesztette a munkaprogramot, és javaslatot 
tett a Zádor Zenei Díj megalapítására. 

A jóváhagyott alapszabály teljes terjedelmében megjelent a helyi 
sajtóban. 1994. március 1-én a Megyei Igazságügyi Főosztály be-
jegyezte a Társaságot. 



A Zádor Zenei Társaság rendszeresen szervez megyei méretű 
Magyar Művelődési Napokat, részt vesz a KMKSZ, a MÉKK, az 
UMSZ és a Drávai Gizella Közművelődési Egyesület valamint a 
Nagyszőlősi Bartók Kör rendezvényein. 

Védnökséget vállal a DIVERTIMENTO kiváló, amatör kama-
razenekar felett, magyarországi szervezetek közreműködésével 
nemzetközi etnomuzikológiai szimpóziumot rendez, az Illyés Köz-
alapítvány támogatásával megszervezi a Magyar Zenepedagógusok 
Nemzetközi Konferenciáját. A Társaság képviselte Kárpátalját a 
Kecskeméti Hírős Napok rendezvényen. Két alkalommal részt-
vettek tagjai a budapesti Bartók-fesztiválon, vezetőségi tagjai elő-
adást tartottak Kárpátalja zenei életéről Debrecenben a Bárdos La-
jos konferencián. Értekezéseket, tanulmányokat jelentettek meg 
az Intermix Kiadónál. (Dr. Árpa István: Módszertani segédkönyv 
az óvódások és kisiskolások zenei neveléséhez; Boniszlavszky Ti-
bor: (Magyar) zenei élet Kárpátalján, dr. Árpa István: Integrált mű-
vészeti nevelés). Tanácsadói minőségben van jelen a Társaság társ-
elnöke a Magyarok Világszövetsége keretében működő Zenemű-
vészek és Táncművészek Szövetsége elnökségében. 

Ennek az együttműködésnek az eredményképpen Budapesten 
is bemutatták Márton István hegedűversenyét, és Zádor Dezső cim-
balomversenyét. Harmadik éve vendégszerepel a Balatonszárszói 
Zenei Napokon a DIVERTIMENTO kamarazenekar. A Társaság 
több ízben szervezte meg a Nógrádi László vezette Budapesti Bar-
tók Kórusnak kárpátaljai turnéját. Magyar zeneszerzők műveivel 
és saját szerzeményeivel vendégszerepelt Kárpátalja városaiban 
Dobos Kálmán világjáró zongoraművész. Rendszeresen fellép a 
nagyszőlősi római katolikus templomban Máté János, a budapesti 
Kálvin téri református templom orgonamüvésze. Jávor Zoltán ve-
zetésével az Esztergomi Tanárképző Főiskola énekkara mutatta 
be Pergolesi Stabat Mater c. müvét Ungváron, Munkácson és Be-
regszászban. Kárpátalja vendége volt a Budapesti Állami Bábszín-
ház társulata, valamint a Nyíregyházi Primavera balettegyüttes. A 
ZZT közbenjárására Márton Istvánt felveszik a Magyar Zeneszer-
zők Szövetségébe. 



Az aktivisták nagymértékben hozzájárultak a munkaprogram 
teljesítéséhez. Eredményesen tevékenykedtek Ungváron Karcub 
Katalin, Kövér Katalin, dr. Szabó László, Antonenko Miklós a Ma-
gyar Művelődési Napok szervezésében; Técsőn dr. Szőllősy Tibor 
az Aranyösz kórusfesztivál eszmei vezetőjeként, Grigora Éva a 
nagyszőlősi zenei élet egyik áldozatkész irányítója. Pirigyi Béla 
Beregszászon végez tevékeny munkát, a Popovics-fivérek a mun-
kácsi magyar középiskolában folytatnak kiváló szervezőmunkát, 
Pál Lajos a tiszaháti magyarok zenei életének lelkes irányítója. 
Aktívan kiveszik részüket a munkából: Kohut Attila, a nagydob-
ronyi iskola igazgatóhelyettese; Kerényi Gyula, a beregszászi nyug-
díjas klub elnöke; Vaszócsik Matild, a Munkácsi Rákóczi Kör ve-
zetője; Gajdos Olga, a munkácsi KMKSZ-székház igazgatója; Ka-
det Pál, az Ungvári Művészeti Iskola tanára; Kiss Ibolya zongora-
tanár; Talapkánics Mihajlo, a pedagógus-továbbképző intézet igaz-
gatója; Zsoffcsák Zoltán, az ungvári 2. sz. középiskola igazgatója; 
Kornijcsuk Lili a Dayka Gábor középiskola énekkarának vezetője. 

A ZÁDOR-DÍ J 
ELSŐ KITÜNTETETTJEI 

A Zádor Dezső Zenei Díjat a Társaság alapszabálya értelmében 
azoknak ítélik oda, akik Zádor szellemébe a legtöbbet tevékeny-
kednek zenekultúránk fellendítéséért. 

A díjat első alkalommal a ZZT elnöksége és a kuratórium egy-
öntetű határozara alapján a 16 évi odaadó, a magyarság ügyét hűen 
szolgáló, az ifjúságot a magyar zene szeretetére nevelő előadásaiért, 
Kárpátalja városaiban és falvaiban tartott színvonalas hangverse-
nyekért a Területi Filharmónia Magyar Kamaraegyüttesének tagjai 
kapták, mégpedig: Landa Anikó és Némethy Márta énekművészek, 
Szmericskó Ferenc gitárművész, az együttes vonósnégyesének tag-
jai — Kovács István, Sató Valéria, Molnár Gábor és Chuda Iván. 
A díjazottak a díszoklevélen kívül egy művészi kivitelű kerámia-
vázát (Hidi Endre alkotása) kaptak, beleégetve "nevükkel és a "Zádor 
Zenei díj" felirattal. 



A díjat ünnepélyes keretek közt az először megrendezett Magyar 
Művelődési Napok megnyitóján az ungvári várban Zádor Dezső 
fia, István csellóművész, a Debreceni Zeneművészeti Főiskola do-
cense adta át. 

Másodízben, 1993-ban és egyben utoljára Grigora Éva zeneta-
nár, a Nagyszőlősi Zeneiskola tanügyi vezetője, a Bartók Kör titkára 
kapta meg a díjat. 

Grigora Éva kezdeményezésére és közbenjárására állítottak 
Nagyszőlősön emléktáblát Bartók Bélának, és nevezték el az ő 
nevéről azt az utcát, ahol Bartókék laktak egy ideig. Úgyszintén 
Grigora Éva volt a kezdeményezője annak, hogy a város zeneis-
kolája vegye fel Bartók Béla nevét; ő szervezett először Kárpátalján 
a zeneiskolásoknak Bartók-előadóversenyt, és az ő ötlete volt a 
Nagyszőlősi Magyar Zenei Napok rendezvény, melyet hetedszer, 
1997-ben tartottak. A díj ez alkalommal egy kerámiakorsó volt, 
szintén Hidi Endre, alkotása belevésve a kitüntetett neve és a "Zádor 
díj, 1993" felirat. A díjat 1993-ban, a Magyar Művelődési Napok 
alkalmával a kamarazenei fesztivál záróestjén adta át az ungvári 
Petőfi téri művészeti iskola nagytermébe dr. Árpa István, a ZZT 
elnöke. 

Miután a megyei művelődési főosztály a ZZT elnökségének tud-
tán kívül és beleegyezése nélkül a díjat kisajátította, tehát a főosztály 
ítélte oda és adta át 1995-ben Márton István zeneszerzőnek, 1997-
ben pedig Rák Petrónak és Telicsko Viktornak. Az átadásról a helyi 
lapok számoltak be. 

A Zádor Zenei Társaság 1997-ben díszoklevéllel tüntette ki a 
DIVERTIMENTO kamarazenekart fennállásának és aktív hang-
verseny-tevékenységének harmincadik évfordulója alkalmából. 



A ZÁDOR ZENEI TÁRSASÁG 
TAGJAI 

(1991—1997): 

Almási Gábor hegedűművész, Lemberg 
Dr. Alekszik Tatjána kurortológus, Ungvár 
Antonenko Miklós zenetanár, Ungvár 
Ifj.Antonenko Miklós nyelvész, zenetanár, Ungvár 
Antalovszky Mihály hegedűtanár, Kisvárda 
Antalovszky Mihályné Uszkay Erzsébet zongoratanár, Kisvárda 
Dr. Árpa István zenetudós, Ungvár 
Dr. Árpa Itvánné zenetanár, Ungvár 
Balla Pál festőművész, Ungvár 
Bartha Sándor csellóművész, Budapest 
Bartha Lívia zongoratanár, Szigethalom 
В irta Ágnes zenetanár, Eger 
Dr. Brinzej Sándor orvos, Ungvár 
Bulecza Rozália újságíró, Ungvár 
Bunda István hegedűtanár, Ungvár 
Bunda Istvánné Lesznyik Inna hegedűtanár, Ungvár 
Bunyák János hegedűművész, Miskolc 
Boniszlavszky Tibor zenetanár, Ungvár 
Boniszlavszy Éva röntgenlaboráns, Ungvár 
Boniszlavszky Attila hegedűművész, Budapest 
Boniszlavszky Edit zenetanár, Ungvár 
Boniszlavszky Erika csellóművész, Debrecen 
Boniszlavszky Dezső építészmérnök, Ungvár 
Czikajló Pál zeneszerző, Beregszász 
Csóriné Bacsinszky Magdolna zenetanár, Ungvár 
Csuprik Etel zongoraművész, Lemberg 
Dankulinecné Karcub Ágnes zongoratanár, Ungvár 
Dasák Anna énekesnő, Nevicke 
Donyec Anatolij zenetanár, Ungvár 
Dobos Kálmán zongoraművész, Budapest 
Drága László zenetanár, Bonyhád 



Drága Magdolna zenetanár, Bonyhád 
If. Drága László trombitaművész, Debrecen 
Dunda Mária zongoratanár, Kisvárda 
Enyedy János zenetanár, Nagyszőlős 
Erfán Eleonóra zongoratanár, Ungvár 
Foltin Ernő fizikus, Debrecen 
Foltin Miklós fizikus, Debrecen 
Foltin Marianna zongoraművész, Ungvár 
Fülöp György történész, Ungvár 
Fülöp Györgyné Kiss Ibolya zongoraművész, Ungvár 
Gedeonné Tóth Ágnes zongoraművész, Debrecen 
Gergelyi Péter zeneszerző, Lemberg 
Glodán Péterné Kiss Valéria énekművész, Tatabánya 
Grigora Éva zenei előadó, Nagyszőlős 
Gyulay Anna zenetanár, Ungvár 
Gyulay Katalin zenetanár, Ungvár 
Hajtó Ilona zongoratanár, Ungvár 
Haszics János zongoratanár és zeneszerző, Ungvár 
Haszicsné Dudics Anna zongoratanár, Ungvár 
Hegyi István karmester, Kijev 
Hegyi Miklós zenész, Budapest 
Hegyi József zenetanár, Budapest 
Hennel Károly zenész, Lemberg 
Hidi Endre keramikus, Nagydobrony 
Нота József zenetanár, Kisvárda 
Нота Józsefné zenetanár, Kisvárda 
Huda Iván csellóművész, Prága 
Huszti József zeneszerző, Beregszász 
Ifj.Huszti József zenész, Beregszász 
Ilkánics Ákos zeneszerző, Munkács 
Illár Árpád karnagy, Szerednye 
Iván Erzsébet zenész, Ungvár 
Iváncsó Éva hegedűművész, Budapest 
Iváncsó Katalin zongoratanár, Budapest 
Ivaskovics József zeneműkiadó, Ungvár 
Jaross Lúcia zongoratanár, Budapest 



Janik László zenetanár, Budapest 
Jaczkovics Olga csellótanár, Ungvár 
Jaszínszky István hegedűtanár, Ungvár 
Jaszinszky Istvánné zenetanár, Ungvár 
Janó László zenetanár, Zalaegerszeg 
Janó Lászlóné Lóga Marianna zenetanár, Zalaegerszeg 
Jendrék Katalin zenetanár, Vác 
Jendrékné Lengyel Magda zenetanár, Vác 
Kadét Pál zenetanár, Ungvár 
Dr. Kacsala László orvos, Ungvár 
Karbováneczné Zádor Márta zenetanár, Ungvár 
Kordobán Irén zenetanár, Ungvár 
Karcub Katalin zenetanár, Ungvár 
Karcub Irén zongoraművész, Vilnyusz 
Kosztik Zsuzsanna zongoratanár, Pécs 
Kolozsvári Zoltán karnagy, Bonyhád 
Kontratovics Anton tanító, Ungvár 
Kobály Vaszil zeneszerző, Ungvár 
Kobulej Emil zenetanár, Lemberg 
Kobulej Emiiné Brinzej Eliska zenetanár, Lemberg 
Kobulej Mária zenetanár, Lemberg 
Kovács István zenész, Ungvár 
Kovács Istvánné zenész, Ungvár 
Kótán László zenetanár, Vértesacsa 
Kovács Gábor zenetanár, Beregszász 
KovácsGyörgy zenetanár, Beregszász 
Kunák László zenetanár, Beregszász 
Kovai Tamara zenetanár, Nagyszőlős 
Kozma Hermin zenetanár, Huszt 
Kurtyák Szilvia zenetanár, Nagyszőlős 
Lacánics Igor karmester, Lemberg 
Lovász Éva zenetanár, Ungvár 
Márton Istvánné Sós Katalin zenetanár, Ungvár 
Massányi Judit zongoratanár, Ungvár 
Mátyás Emma egészségügyi dolgozó, Ungvár 
Malcsiczky Nesztor zenetancir, Munkács 



Máté János orgonaművész, Budapest 
Medveczky Miklós festőművész, Budapest 
Medveczkyné Luták Edit festőművész, Budapest 
Mészáros István zenetanár, Gyöngyös 
Mészáros Magdolna zenetanár, Ungvár 
Dr. Mészáros Blanka egyetemi tanár, Ungvár 
Mizun Olga zenetanár, Ungvár 
Méhes Marianna zenetanár, Németország 
Molnár Gábor zenetanár, Szolnok 
Némethy Márta zenetanár, Miskolc 
Nógrádi László karmester, Budapest 
Nóvák Viktor zenetanár, Beregszász 
Oniszkóné Hrabár Judit zenetanár, Kisvárda 
Orémusz Éva zenetanár, Kisvárda 
Örmény József zenetanár, Ungvár 
Örmény Ferenc zongoraművész, Lemberg 
Örmény Katalin zenész, Ungvár 
Pál Lajos karmester, Péterfalva 
Pál Lajosné Jancsó Katalin, Péterfalva 
Petky Árpád zenetanár, Dunaújváros 
Petkyné Bacsinszky Anna zenetanár, Dunaújváros 
Popovics Emil zenetanár, Ungvár 
Potusnyák Gabriella zenetanár, Ungvár 
Pirigyi Béla zenetanár, Beregszász 
Réday József zongoraművész, Velp (Svájc) 
Rudnyiczky Tatjána hegedűművész, Budapest 
Sáradiné Didics Margit zenetanár, Beregszász 
Skut Ildikó zenetanár, Ungvár 
Stumpf Jenő zenész, Debrecen 
Stumpf Árpád zenész, Debrecen 
Spitzer Jenő zenetanár, Lemberg 
Stefán Erika zenetanár, Budapest 
Sütő Valéria zenetanár, Beregszász 
Sutko Miroszláv zenetanár, Ungvár 
Sutko Miroszlávné Kádár Natália zenetancir, Ungvár 
Stefko Anatolij zenetanár, Ungvár 



Szabó Olga zenetanár, Budapest 
Dr. Szabó László docens, Ungvár 
Szakács Sztaniszláv menedzser, Ungvár 
Szászné Hirschl Anna zenetanár, Caracas 
Szimacskóné Popovics Éva tanítónő, Ungvár 
Szimacskó János tanár, Ungvár 
Szőlőssy Olga zongoratanár, Budapest 
Szmericskó Ferenc gitárművész, Ungvár 
Szendery Ágnes zenetanár, Debrecen 
Szilvay Ingrid zenetanár, Budapest 
Szilvay Eleonóra zenetanár, Kecskemét 
Szkiba István zenetanár, Monor 
Tomcsányi Gabriella zenetanár, Budapest 
Tomics István zenetanár, Ungvár 
Tóth Pál zenetanár, Bonyhád 
Tóth Lajos zenetanár, Debrecen 
Dr. Tóth Tibor orvos, Kisvárda 
Tóth Lajos festőművész, Szűrte 
Trombola Márta zenetanár, Nagyszőlős 
Toldy György zenetanár, Beregszász 
Uszkay István bűvész, Beregszász 
Ur József énekes, Ungvár 
Valkovszkyné Tivadar Marianna zenetanár, Ungvár 
Dr. Várady Tiborné Veisz Katalin zenetanár, Budapest 
Szabó Zsuzsanna zenetanár, Székesfehérvár 
Vrábely Sándor operaénekes, Lemberg 
Vaszócsik Éva zenetanár, Ungvár 
Zádor Endre énektanár, Debrecen-Józsa 
Zádorné Pálffy Magdolna zenetanár, Debrecen 
Zádorné Pálffy Izolda énekesnő, Debrecen-Józsa 
Zádor Magdolna (Skripeczkyné) zenetanár, Budapest 
Zádor István csellóművész, Debrecen 
Zádor Imelda zeneszerző, Debrecen 
Zádor Izabella zenetanár, Debrecen 
Zádor Éva (Skrpeczkyné) zenetanár, Budapest 
Zádor András nyelvész, Debrecen 



Zsoffcsák Zoltán zenetanár, karmester, Ungvár 
Zombori András zenetanár, Budapest 

Elhunyt tagok: 
Kádár György, 1992 
Tomics Ferenc, 1993 
Márton István, 1996 
Gergelyiné Grosz Judit, 1996 
Gergelyi Antal, 1996 
Brascsajkó Tamara, 1996 
Manajló Ilona, 1997 
Karbovanecz Gábor, 1997 
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FÜGGELÉK 

A Zádor család. A szülők és a három gyermek. Középen Zádor Dezső. 

A Drugeth-téri szülői ház. Ma Grendza-Donszkij tér. 



Tizenkét évesen az orgonánál, 
édesapját h elvettesíti. 

A Zádor-gyerekek. Balról Dezső. 



Az a bizonyos Förster-zongora, 
amelyet az édesanyja vásárolt 

Zádor Dezsőnek részletfizetésre. 

A Ceholnya-utcai családi liáz, 
amelyben 1936—1963 között lakott Zádor Dezső. 



Zádor Dezső, a prágai főiskolás. 

A Prágai Állami 
Konzervatórium (Státni 
Konservator Hudhy) 
által Zádor Dezső részére 
1934-ben kiadott 
diploma címoldala. 



Feleségével az Ung-parton 1972-ben. 

Az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola alapító tagjainak 
egy csoportja. Balról jobbra: 

Voska Károly, Márton István, Lengyel Zsigmond, Zádor Dezső. 



1946. Az ungvári zeneiskola tanévzáró csoportképe. 
Középen az igazgató Zádor Dezső. 

Az Ungvári Zeneművészeti 
Szakközépiskola. 
Az egykori Gizella-ház. 



Tablókép 1950-ből. Az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola első végzős 
növendékei a tanári karral. 

Az 50. születésnapot ünneplő 
vendégekkel Lembergben. 

Zádor Dezső mellett 
Márton István az édesanyjával. 



Egy jótékonysági hangverseny 
sajtóvisszhangja. 1940. 



Zádor Dezső zenéje 
egy Petőfi-vershez. 



Koncerten 
a Beregszászi Zeneiskolában 
1971-ben. 

Az idős Mester. 



Az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskolában nyitott 
Zádor-emlékszoba egyik fala. 

A Zádor Dezső 
Zenei Társaság 

Alapszabálya. 



A Társaság hivatalos bejegyzéséről szóló dokumentum. 

Az első, 199I-ben rendezett Magyar Művelődési Napok műsorfüzete. 



A III. Kárpátmedencei 
A reál 

Etn от uzikológusain а к 
1995. december 15—18-án 

Ungváron megtartott 
tudományos és gyakorlati 

konfer en ciáján а к 
műsorfüzete. 

A ZZT meghívására 1996-ban Ungváron vendégszerepelt Rédai József 
professzor, svájci zongoraművész. Pillanatkép a nagysikerű koncertről. 
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