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DR. OROSZ-PÁL
JÓZSEF

Sosem kérdeztem Orosz-Pál József zenetanárt, hogy boldog-e. Pedig megtehettem volna, ha a nyolcvanas évek derekán a szívem a fogaim közé szorítom, hiszen diákja voltam, aztán a későbbiekben kollégája, és manapság már
talán barátok is, hiszen bármikor bármiről tudok beszélni vele, de még fontosabb, hogy OP (ejtsd: ópé), merthogy így nevezzük, minden találkozásunk
és beszélgetésünk alkalmával elvisz a világ vidámabb szegletébe, és azt a
helyet ki ne szeretné. Ha távollétében kell felidéznem alakját, akkor szinte mindig úgy látom magam előtt, hogy önfeledten fütyörészik, tesz-vesz,
olvas vagy kottákat böngészget, és ez a kép csak annyiban torz, hogy nem
biztos, hogy csupán önfeledt, sokszor a világról is megfeledkezik, egyetlen
dimenzióban viszont biztosan tudatosan otthon van, és ez a zene. Nos, itt a
válasz is arra, miért fölösleges a tanár urat arról kérdezni, hogy boldog-e.
A zene számára annyira természetes közeg, hogy ha a dal nem szól, akkor
biztosan belőle kibuggyan, megszólaltatja, dúdolja, lekopogja, beszél róla,
megvédi, kiáll és harcol érte. Egy szó mint száz, csak boldog lehet az az
ember, aki a szenvedélyének él, akinek a munkája a hobbija, akinek ugyanannyira természetes szükséglet a zene, mint másoknak a be- és kilégzés.
Legvidámabb emlékem vele kapcsolatban pontosan egy olyan helyzetről
szól, aminek lényege az, hogy a zene nélkülözhetetlen a jó közérzethez, a
harmóniához, az életigenléshez és boldogsághoz. Néhány kollegámmal az
egyetemi tanszéken dolgoztunk csendben egy késő szeptemberi napon.
Déli óra volt, a közeli református templom harangja éppen elhalkult, amikor
az iskola folyosóján vidám hegedűszó és énekhang csendült. Csőszlegények
és -leányok csalogatták szüreti mulatságba a diákokat. Amikor az ajtónk
közelébe értek, mi is kimentünk, hogy végignézzük a csősztáncot, amihez
rendben fel is állt a társaság. Úgy adódott, hogy a hetyke prímás legényke
éppen a nyitott ajtónk mellett foglalt helyet, és innen húzta nagy lendülettel a talpalávalót. Orosz-Pál tanár úr éppen mellette állt, és közelről figyelte a prímás produkcióját. Ennek persze fogalma sem volt arról, hogy éppen
egy zenetanár fülét érik el elsőnek a hangok, s cifrázott rendesen. A rövid
előadás végén a nézősereg jól megtapsolta a szereplőket, és az utána beállt
csendben OP a prímáshoz fordult:
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− Ne haragudj, te mindent D-ben játszol? – kíváncsiskodott.
− Ééén-ö? – kérdezett vissza a legény. – Én nem csak délben, én reggöl is,
öste is, amikor akarják, akkor húzom – vágta ki nagymellel.
Természetesen hahotázva nevettünk a vicces helyzeten, hiszen a félrehalláson túl éppen egy olyan embernek hencegett a legény, akinek nemcsak
délben volt mindene a zene, hanem éli, álmodja és műveli azt éjjel-nappal.
Műveli oly módon, hogy folyamatosan zenél, utazik és tanít olyanokat, akik
remény szerint szintén tanítani fogják, hogy a zene az érett személyiség
kultúrájának pontosan olyan szerves része, mint az olvasás- és íráskultúra.
Életművén végigtekintve azt látja a laikus és szakértő egyaránt, hogy döbbenetes mennyiségű kulturális és zenei esemény szervezője, szereplője,
mecénása, ezenkívül pedig külön megemlítem, hogy zenemódszertani, zeneesztétikai és zeneelméleti könyveit csak rongyos állapotukban láttam,
vagyis ez azt jelenti, hogy műveit rengetegen használják, forgatják, olvassák. Vagyis nem polcokon porosodnak. Rengeteg zenetudományi értekezés
és tudományos konferencia résztvevője, és most, szakmája csúcsán a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem megbecsült előadótanára. Vessünk egy
pillantást életútjára.
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Orosz-Pál József Gernyeszegen látta meg a napvilágot, Szászrégenben
kezdte tanulmányait, itt ismerkedett a zenével, majd a marosvásárhelyi
Művészeti Líceumban formálódott, innen az útja Kolozsvárra vezetett a
Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumba, majd sikeres záróvizsga után a
méltán híres székelyudvarhelyi Pedagógiai Líceum tanára volt mintegy
négy évtizeden keresztül. Itt született a Camerata lánykórus, aminek az azóta megújult iskolában és a székely anyavárosban még ma is olyan erős a
védjegye, mint a szejkei borvíznek, az oroszhegyi szilvapálinkának, vagy a
korondi cserépedénynek, hiszen Európa szinte minden szegletén megfordultak, és énekelték, hogy a zene mindenkié, és mindenki lehet a zenéé, ha
dalra fakad. A főiskolai és egyetemi tanítóképzés kezdeti éveiben a Babeș–
Bolyai Tudományegyetemen tanított, innen került Marosvásárhelyre. Munkásságának hasznát nehéz felbecsülni, hiszen pályafutása során majdnem
ötven végzős évfolyamot bocsátott útjára azzal a tanítással, hogy a zenével
és a zenéért érdemes. Számos díjjal jutalmazták, a teljesség igénye nélkül,
a Magyar Kodály Társaság részéről Jubileumi Kodály-Bárdos emlékdíj tulajdonosa; Nagy István EMKE-díj, zenei anyanyelvünk népszerűsítése és megőrzése érdekében kifejtett zenepedagógiai és karnagyi munkásságáért;
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Bartók Béla Emlékdíj, Hargita Megye Kultúrájáért díj; Udvarhelyszék Kultúrájáért díj. 2005-től a zenetudományok doktora és a Magyar Tudományos
Akadémia köztestületi tagja.
Az Ezüstgyopár-díj méltó elismerése egy olyan életpályának, amelynek minden mozzanata az őszinte szakmai alázatról és a szakma feltétlen szeretetéről szól. Isten segítsen továbbra is, Tanár úr, és a dal soha el ne fogyjon!

dr. dósa zoltán
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