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Kodály a Kádár- rendszer mûködési mechanizmusait pragmatikusan tudomásul
vette, ennek megfelelôen alkalmazta az érdekérvényesítés formális és informális,
illetve nyilvános és bizalmas módszereit.1 Politikai okokból kiszolgáltatott pártfo-
goltjai érdekében sosem nyilvánosan lépett fel, ügyükben személyesen szólította
meg azokat a befolyásos személyiségeket, akiktôl a formális döntéshozatali eljá-
rást felülíró beavatkozást remélt.2 A zeneoktatással, illetve zenepedagógiával kap-
csolatos kérdésekben sem mondott le a bizalmas- informális befolyásolás eszközé-
rôl.3 E téren ugyanakkor a nyilvánosság adta lehetôségeket is messzemenôen ki-
használta, ha tetszik, elment a falig. Az 1960- as évek nyilvánosságát korlátozott
pluralizmus jellemezte. A zenepedagógia, a zeneoktatás, illetve a zenei közmûve-
lôdés olyan területek voltak, amelyeken a nyilvános közbeszéd irányait és irányvál-
tásait a politikai hatalom nem feltétlenül megszabni akarta, inkább reagált a dis-
kurzus alakulására. Kodálynak a Magyar Zene, illetve a Kortárs címû folyóiratban
1961- ben és 1962- ben megjelent cikkei, valamint vitacikkei, illetve a Magyar Zene-
mûvészek Szövetségében ugyanekkor elmondott beszéde4 jól dokumentálható
meglepetést, méghozzá kellemetlen meglepetést okoztak a pártállam mûvelôdés-
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politikai adminisztrációja számára.5 Kodály életének utolsó évtizedében a magyar
zenei szakma egymással versengô mûvelôdési, oktatási és pedagógiai paradigmá-
kat hívott életre, illetve támasztott fel a Rákosi- korszakban bekövetkezett tetszha-
lál állapotából. E paradigmák képviselôi változó sikerrel törekedtek arra, hogy cél-
kitûzéseik egy részét a politikai hatalom sajátjaként ismerje el, s mûvelôdéspoli-
tikai terveibe beépítse. E versenyhelyzet felismerése egyaránt tükrözôdik Kodály
nyilvános kommunikációjában és informális érdekérvényesítô tevékenységében.

Kodály a közbeszéd alakításának eszközeként tekintett pedagógiai mûvei elô- ,
illetve utószavára. Ám ezekben az esetekben olyan tartalomhordozó felületet hasz-
nált, amely a mûvelôdéspolitikai adminisztráció kitüntetett figyelmét is élvezte.
A kiadványok a közoktatásba bekerülve a folyóiratcikkeknél jóval szélesebb nyilvá-
nosságot kaptak, és nem állhattak nyílt konfliktusban a kormányzat oktatási kabi-
netjének irányelveivel.

Tardos Béla, a Zenemûkiadó Vállalat igazgatója 1960 nyarán küldte be jóváha-
gyásra a Mûvelôdésügyi Minisztériumhoz a Kis emberek dalai címû, óvodások részé-
re összeállított Kodály- kötet kéziratát.6 Az Elôszóban Kodály az óvodai zenélés te-
rületén húzta meg ekkor már rég bejáratott magyar zenei kultúrakritikájának alap-
vonalait. Ennek egyik sajátossága a nemzeti kultúra esszencialista szemlélete, a
másik pedig, hogy történeti távlatban a kodályi életmûvet ábrázolja a kerékvágásá-
ból kizökkent magyar zenei mûvelôdés helyrebillentôjeként. A szikár áttekintés
szerint a múlt, vagyis a Kodály elôtti idôszak „néhai való jó óvónéni”- jei a germa-
nizálást szolgálták, és a közízlést rontották; a kodályi jelen megteremtette a valódi
magyar óvodai zenét, és ezzel egyszersmind ki is jelölte a Kodály utáni jövendô irá-
nyát: „A jövô Magyarország zenészei pedig írjanak dalokat a kis embereknek, de
nem kozmopolita vagy német, hanem magyar zenei nyelven.”7

Az Elôszó keresetlen ôszinteséggel vallott arról, hogy az óvodásoknak szánt
énekek megszövegezését Kodály kompromisszumnak tekinti:

Az óvodában nem énekelnek szöveg nélkül. (Ugyan nem nagyon értem, miért, mikor a
kisgyermek szeret dúdolni, szavak nélkül is, zenei hallása is gyorsabban fejlôdik, ha nem
szövegrôl, hanem dallamról ismeri meg a dalokat.)
Ezért fordultam W e ö r e s Sándorékhoz szövegekért, mint akik már több gyûjteménnyel
megmutatták, hogy tudnak a gyermek nyelvén, selypítés nélkül (Bóbita, Tarka forgó).8
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G a z d a g Erzsi már régebben feltûnt effélékkel (Üvegcsengô 1938, Mesebolt 1941, Száll
a sárkány 1959).9 A fiatalok közül C s u k á s István hajlamos ilyenekre.10

A költôi szövegeket azonban Kodály rögtön meg is védi attól a vádtól, hogy
társadalmi, politikai vagy ideológiai üzenet híján méltatlanok volnának az óvodá-
sok figyelmére. E vád felmerülésétôl Kodály nem indokolatlanul tartott, hiszen az
1963- tól érvényben lévô általános iskolai ének- zene tankönyvekben a tanulók ke-
vesebb népdalt és több tömegdalt találtak, mint a Rákosi- korszak énekkönyveiben.11

A kérdés tárgyalása mindenesetre Kodálynak alkalmat adott arra is, hogy elhelyez-
ze szövegében a protokolláris hivatkozást a kommunista ideológia egyik klasszi-
kus auktorára. Ezúttal Lenin hitvesét, Nagyezsda Konsztantyinovna Krupszkaját,
a pedagógiai gondolkodót idézte:

Eleinte azt hangoztattuk, hogy már a pólyás babába politikai öntudatot kell öntenünk,
olyan komoly dolgokról beszélgettünk gyermekeinkkel, melyet [sic!] azok nem tudtak
még ésszel felérni, csaknem óvodás koruktól fogva kezdtük ôket kommunistává nevelni.
Ez helytelen volt…12

Kodály által elôszeretettel alkalmazott megoldás: megfellebbezhetetlen kommu-
nista tekintélyre hivatkozva bírálni az elvben szocializmust építô Magyarország
társadalmi vagy politikai gyakorlatait. Ám Kodály ezúttal – fogalmazzunk így – né-
mi kópéságot is vitt a dologba. Krupszkaja kijelentésének ugyanis csak az elsô felét
idézte. A Mûvelôdésügyi Minisztérium Óvodai Osztályának felelôse, aki az Elôszó
kéziratát véleményezte, nem is mulasztotta el felhívni a figyelmet a forrásszöveg
egyfelôlt és másfelôlt mérlegelô dialektikájára:

A szövegekkel [ti. a Kis emberek dalaiban közölt szövegekkel] kapcsolatban [Kodály által]
felhozott idézet Krupszkaja gondolatainak csak egy részét tartalmazza, csak az egyik vég-
letre utalót. A gondolat teljességéhez hozzátartozik az is, amit Krupszkaja a másik vég-
letrôl mond, ami így hangzik: „De az is helytelen, ha túlságosan ’elgyerekesítjük’, okta-
lan lényeknek tekintjük ôket. Beszélni kell a gyermekeknek sok mindenrôl, tágítani kell
láthatárukat, elô kell segíteni társadalmi lénnyé való fejlôdésüket.13

Kodály tehát 1960 késô nyarán hirtelen csapdahelyzetben találta magát. Ha ak-
kor úgy dönt, hogy kihagyja az egész Krupszkaja- idézetet az Elôszóból, azzal egyrészt
beismeri a kópéságot, másrészt lemond arról a protokolláris védettségrôl, amelyet
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Száll a sárkány. Budapest: Móra, 1959.
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gia 1987/4., 483–484.

12 Kodály: Kis emberek dalai, 6. A nyomtatásban megjelent kiadványban a Krupszkaja- idézet a három
pont után folytatódik. Az errôl folytatott minisztériumi levelezésbôl azonban kikövetkeztethetô,
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az ilyesfajta idézet nyújthat egy kiadványnak. És egyáltalán: 1960- ban ugyan nem
volt kötelezô Lenin hitvesére hivatkozni, de egy Krupszkaja- idézet utólagos törlé-
se már kiválthatott volna némi rosszallást. Kodály persze általában véve nagyon is
vállalható kockázatnak tekintette, hogy általa fontosnak tartott ügyek és emberek
érdekében a pártállami apparátus egyik- másik képviselôjével konfliktusba bonyo-
lódjék. Álláspontját azonban mindig annak hangsúlyozásával bástyázta körül: ô
nem a politikai rendszert, nem is az annak hivatalos alapját képezô ideológiát, ha-
nem csupán a gyakorlati megvalósítás hibáit és bûneit kárhoztatja. Túl nagy ár lett
volna ezt a gonddal fenntartott pozíciót holmi Krupszkaja- bekezdés okán feladni.

Ha viszont a teljes, tehát a hiteles Krupszkaja- gondolat kerül be az Elôszóba,
az éppenséggel nem erôsíti, hanem gyengíti Kodály szövegének üzenetét, ráadásul
a formális logika szabályai szerint is ellentmondásba kerül Kodály gondolatmene-
tével. Az idô, vagyis a kiadvány sajtó alá rendezésének elhúzódó folyamata végül
hozzásegítette Kodályt ahhoz, hogy a csapdából kiutat találjon. 1961 ôszén jelent
meg az állampárt elsô titkárának, az ország politikai vezetôjének, Kádár Jánosnak
a nyilatkozata, amely így fogalmazott:

Semmi szín alatt nem akarjuk, hogy arra nem érett gyermekekkel valamiféle politikai jel-
szavakat magoltassanak be, s erre mondják azt, hogy íme, világnézetet tanítunk.14

A végül 1962- ben publikált Kis emberek dalai Elôszava tartalmazta a teljes
Krupszkaja- idézetet, majd a szöveget lezáró csattanóként rögtön hozzáfûzte ah-
hoz Kádár gondolatát.15 Az az elvi kérdés, hogy a nemzetközi munkásmozgalom
kvázi- szakrális hierarchiájában Krupszkaja és Kádár tekintélye hogy aránylott egy-
máshoz, elhalványult annak a pragmatikus megfontolásnak a fényében, hogy Krupsz-
kaja 1939- ben, Moszkvában meghalt, Kádár pedig 1962- ben Budapesten élt.

Ám ne legyünk igazságtalanok Bakonyi Pálnéval, a Mûvelôdésügyi Miniszté-
rium óvodai szakértôjével. Ô valójában nem a Krupszkaja- kérdésre hegyezte ki lek-
tori jelentésének mondandóját. Indításként kijelentette: „örömmel üdvözöljük” a
Kis emberek dalainak megjelenését, a kiadványt pedig úgy méltatta, mint „Kodály Zol-
tán újabb segítségét” az óvónôk részére. Nincs okunk kételkedni abban sem, hogy jó
szándék vezérelte, amikor megállapította: a kiadvány „hatását azonban csökkenteni
fogja az a hang, ahogyan Kodály Zoltán az óvónôkrôl ír”. Felhívta ugyanekkor a fi-
gyelmet arra, hogy az Elôszó tárgyi pontatlanságot is tartalmaz. A gyerekek ugyanis
énekelnek szöveg nélkül az óvodában: „zümmögnek, la- láznak, dúdolnak”. S ha az
egyszeri óvónônek netán nem is jutna eszébe magától, mindenképpen ezt írja elô
számára az 1957- ben megjelent, Nevelômunka az óvodában címû útmutatás.16 Az
óvónôkrôl szóló, illetve a szöveg nélküli éneklésre vonatkozó bekezdéseken min-
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14 A Népszabadság 1961. október 13- i számában megjelent kijelentést idézi Kodály: Kis emberek dalai, 6.
15 Uott. A Kádár- nyilatkozat megjelenésének idôpontjából adódik, hogy az arra való hivatkozást Kodály

csak utólag illeszthette az Elôszóba; az 1960. augusztus 18- án engedélyezésre benyújtott kéziratban
ez a mondat még nem szerepelhetett.

16 Bakonyi: Belív a 48310/1960. sz. ügyirathoz. A szóban forgó kiadvány: Földesi Klára et al. (szerk.): Ne-
velômunka az óvodában: útmutatás óvónôk számára. Budapest: Tankönyvkiadó, 1957.



denesetre Kodály nem kívánt változtatni, s azok át is mentek a szûrôn: az Elôszó
nyomtatott változatában is szerepelnek.17

1961 nyarán a Zenemûkiadó a 333 olvasógyakorlat új változatának, valamint a
15 kétszólamú énekgyakorlat új kiadásának frissen írt kodályi utószavait küldte be
engedélyezésre a Mûvelôdésügyi Minisztériumhoz.18 A Kétszólamú énekgyakorlatok
elsô kiadása 1941- ben jelent meg. Az azóta eltelt évtizedek zenepedagógiai és ze-
neoktatási fejleményeit Kodály visszafogott elismeréssel értékelte: „A lefolyt húsz
év nem volt, nem lehetett egyenletes, nyugodt fejlôdés korszaka. De, bukdácsolva
bár, mégis haladtunk.”19

A minisztériumi tisztviselôk – ha egy kicsit elbízták magukat – e sorokat ol-
vasva úgy érezhették, hogy a szófukar kodályi dicséret fényébôl valamennyi rájuk
is vetül. A rövid visszatekintést, egyszersmind captatio benevolentiaet követôen az-
tán Kodály rá is kanyaradott aktuális és konfliktust kezdeményezô mondandójára:

Ma már nem számít csudának, ha 12 évesek efféléket simán leénekelnek. És nem is a ze-
neiskolában: ott még nem érték el a zeneírás- olvasás náluk szükséges fokát. Hanem a kö-
zönségnevelô zenei általános iskolákban. Ezekben itt- ott jobb eredményt látunk, mint a ze-
neiskolákban.20

Kodály nyílt kritikája tehát az, hogy az állami zeneiskolák szolfézsoktatása
gyengébb minôségû lenne, mint az ének- zenei általános iskolákban megszerezhe-
tô tudás. A hallásfejlesztés és zenei írás- olvasás terén valójában mind a két iskola-
típusban a Kodály által szentesített módszerekre alapoztak, a sikerek és kudarcok
pedig végsô soron mindenütt konkrét pedagógiai szituációkból, pedagógusok és
növendékek személyes találkozásából keletkeztek. Kodály burkolt vádja ugyanak-
kor arra utal: az állami zeneiskolákat nem is tekinti közönségnevelô intézmények-
nek. Ének- zenei általános iskolák 1950- tôl mûködtek Magyarországon, számuk
1961- re elérte a százat. A magán- és közösségi zeneiskolák felszámolását követô-
en, 1952- tôl kezdték el szervezni az állami zeneiskolákat: az országos intézmény-
hálózat az évtized második felében alakult ki. Ha a magyar zeneoktatás e két, máig
alapvetô intézményfajtájára ideáltípusként tekintünk, világossá válik, hogy mögöt-
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17 A már idézetteken felül az Elôszóban az óvodai neveléssel, illetve az óvónôkkel kapcsolatban a követ-
kezôket olvashatjuk: „Aki megfigyelte, mit énekeltek az óvodában, iskolában, megértette, miért volt
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dunk jobbat nyújtani? A ’100 kis induló’ (1945) óvodának volt szánva. Nem jutott el oda, nyilván az
óvónôk nem ismerték a betûrôl való éneklést. […] E füzetben csupa ötfokú dallam van, 6 hang terje-
delemig. A kis terjedelmet elméletben mindenki vallja, mégis hányan gyötrik a gyermekeket s teszik
tönkre hangjukat nagyobb terjedelmû dalokkal! A korán diatóniára szorított gyermek pedig sohasem
tanul meg tisztán intonálni. Finomabb fül mindig meghallja, hogy a m i – f a tájéka ingadozik. (Per-
sze a velük harsányan éneklô óvónô nem hallhatja, még ha véletlenül tisztán énekel is.)” Kodály: Kis
emberek dalai, 5–6.

18 Zenemûkiadó Vállalat a Mûvelôdésügyi Minisztériumhoz, Budapest, 1961. június 17. MNL OL XIX-
I- 4- ff-1 t.- Kodály Z.- 48750-1961 (38. doboz).

19 „Utószó 1961” – a fenti irathoz csatolt gépirat.
20 Uott; kurzív kiemelés tôlem, P. L.



tük két különbözô kultúrafelfogás állt. A zenei általános iskolák emelt számú
énekóra és karéneklés köré szervezôdô oktatási programja az „éneklô nép” kodá-
lyi utópiájához kapcsolódott. A hangszer- és társaszenei oktatást középpontba ál-
lító állami zeneiskola fô célja pedig – ha ezt a hatvanas években nyilvánosan nem
is volt célszerû hangsúlyozni – a polgári magaskultúra értékeinek közvetítése és
terjesztése volt a tömegtársadalomban; ambíciója, hogy az univerzális emberi üze-
nettel fellépô mûvészetet társadalmi értelemben is univerzálisan juttassa célba.
Az nem meglepô, hogy Kodály a személyesen vallott mûvelôdési eszményeit meg-
valósítani hivatott ének- zenei általános iskolákat preferálta. Ennél azonban itt
többrôl volt szó. Tankönyvben kívánta hangoztatni fenntartásait a zeneiskolákkal
szemben, melyekre elég nyilvánvalóan az ének- zenei általános iskolák nemkívána-
tos riválisaként tekintett. A küzdelmet ráadásul nemcsak a nyilvánosság elôtt, de
a politikai döntéshozatal legmagasabb szintjéig érô informális kapcsolati hálóját
mozgósítva is folytatta. 1966- ban Kállai Gyula miniszterelnök elôtt a zeneiskolá-
kat elitista, úgymond „szakzenészeket képzô” intézményekként írta le.21 A kor-
mányfô kérdéseire válaszolva aztán Ilku Pál mûvelôdésügyi miniszternek kellett
az állami zeneiskolákat Kodállyal szemben megvédenie. 1966. november 16- án
kelt levelében Ilku azt hangsúlyozta – amúgy teljes joggal –, hogy a zeneiskolák az
ének- zenei általános iskolákhoz hasonlóan tömegek zenei nevelését látják el, az
oktatás csak „elenyészôen kis részben készít elô zenei pályára”. Azzal a felvetéssel
szemben, hogy a hangszeroktatást is az ének- zenei általános iskolákba kellene
összpontosítani, több fontos érvet megfogalmazott: az állami zeneiskolák az álta-
lános iskolás koron túl is biztosítanak oktatást; nagyobb terület ellátóiként ezeken
keresztül biztosítható a választható hangszerek széles köre, imígyen a hangszervá-
lasztás szabadsága is, valamint a helyi zenei öntevékenység megindítása és – az
egységes oktatási profil okán – a szakmai színvonal fenntartása.22

Kodály tehát a politikai hatalommal való nyilvános konfrontáció és informális
befolyásgyakorlás során nem mindig az úgymond szakmaidegen politikai admi-
nisztrációval (ahogy ô maga szívesen fogalmazott: a „hivatallal”) harcolt. Elôfor-
dulhatott, hogy a „hivatalhoz” fûzôdô kapcsolatát éppenséggel rivális szakmai el-
képzelések ellenében vetette latba.

A Mûvelôdésügyi Minisztérium általános iskolai oktatásért felelôs osztályá-
nak vezetôje, Miklósvári Sándor mindenesetre nem foglalkozott a Tizenöt kétszólamú
énekgyakorlat utószavának állami zeneiskolákat bíráló soraival. Feltûnt viszont ne-
ki az utolsó bekezdés, amely a nem tagozatos általános iskolákban zajló zenei ne-
velés hiányosságairól szólt:

Minden reményünk, hogy néhány dicséretes kivétel példája követôkre talál, és a küszö-
bön lévô tanterv- reform módot ad rá, hogy az érzelmi és esztétikai nevelés leghatalma-
sabb eszköze oda is bejusson, ahonnan ma még ki van rekesztve.23
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21 Péteri: Kodály az államszocializmusban, 128–129.
22 Uott, 172–174.
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Miklósvári Sándor feljegyzése ingerülten reagált e sorokra:

[…] felfogásunk szerint az érzelmi és esztétikai nevelésnek nemcsak az ének- zene az
egyetlen útja, másrészt pedig helytelen az a kitétel, hogy ki van rekesztve, mivel sehon-
nan sincs kirekesztve „az érzelmi és esztétikai nevelés leghatalmasabb fegyvere”.24

Az ingerültség fokát jelzi, hogy a lektori értelmezés Kodály mondatának jelen-
tését még sarkította is, szóhasználatát pedig egyenesen az ötvenes évek elejének
mozgósító- militarista zsargonjára fordította, illetve ferdítette. Miklósvári ugyan-
akkor nem figyelt fel a zeneszerzô legfontosabb üzenetére, nevezetesen arra, hogy
vigyázó szemét rajta kívánja tartani a formálódó oktatási reformon, illetve az új
ének- zenei tanterven. Márpedig a következô, egy éves periódusban ez lett az egyik
legfontosabb konfliktuszóna Kodály és a politikai hatalom viszonyában.

Miklósvári ugyanakkor két kifogásolnivaló passzust is talált a 333 olvasógyakor-
lat újonnan írt utószavában. Az egyik Békéstarhosról szólt. Gulyás György karnagy
és pedagógus 1946- ban a Keresztury Dezsô vezette kultuszminisztérium támoga-
tásával Tarhoson bentlakásos énekiskolát szervezett. Az intézmény elsôdleges cél-
ja a környezô falvak tehetséges fiataljainak nevelése volt, az oktatás tartalmát Ko-
dály mûvelôdési eszményeinek és pedagógiai elveinek jegyében dolgozták ki. Bár
nem így nevezték, az intézmény valójában elsôként valósította meg az ének- zenei
általános iskola elképzelését. A képzést ugyanakkor a középfokra is kiterjesztet-
ték, a tanulókat az érettségiig kísérték. 1953- ban, a tarhosi zenepavilon felavatá-
sán maga Kodály mondott beszédet. 1954- ben aztán az iskola mûködését – egy
minisztériumi kivizsgálást követôen – rövid úton beszüntették. Az intézmény fel-
számolásának botrányát Kodály már abban a magánlevelében felemlegette, ame-
lyet 1959. szeptember 1- én Kádár Jánoshoz intézett. Az iskolát „[…] a minisztérium
ferde szemmel nézte, és bár a Tervhivatal egy szép koncerttermet épített oda – egy toll-
vonással megszüntette.”25

Október 15- én kelt válaszában Kádár leszögezte, hogy Kodálynak Békéstarhos
kérdésében „igaza van”.26 Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ügyben semmilyen
személyes felelôssége nem volt, nem is lehetett. Leszögezte azt is, hogy nincs po-
litikai folytonosság az egykori Népmûvelési Minisztérium és az aktuális Mûvelô-
désügyi Minisztérium között. Kodály – mint 1959. október 21- i viszonválaszából
kiderül – nagyon is számon tartotta Kádár letartóztatásban, illetve szabadságvesz-
tésben eltöltött éveit.27 Így aligha képzelte azt, hogy a börtönbôl éppen kitámoly-
gó politikus 1954- ben bármilyen hatással lehetett volna Békéstarhos ügyére. Ká-
dár válaszából mindazonáltal a zeneszerzô három pragmatikus következtetést is
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24 Miklósvári Sándor: „Feljegyzés Lovas György elvtársnak, Mûvészetoktatási Osztály”. Budapest,
1961. július 17. MNL OL XIX- I- 4- ff-1 t.- Kodály Z.- 48750-1961 (38. doboz), kurzív kiemelések tôlem,
P.  L.

25 Huszár Tibor (szerk.): Kedves, jó Kádár elvtárs! Válogatás Kádár János levelezésébôl 1954–1989. Budapest:
Osiris, 2002, 141., kurzív kiemelések tôlem, P. L.

26 Uott, 142.
27 Uott, 146.



levont. Egyrészt ha egyszer Kádár szerint igaza van, akkor a kádári nyilvánosság-
nak is tûrnie kell, hogy felhívja a figyelmet Békéstarhos sorsára. Másrészt nem ta-
nácsos túlhangsúlyozni az amúgy is nyilvánvalót, vagyis azt, hogy az iskolát meg-
szüntetni csak a fenntartó minisztériumnak volt módja. Végül pedig világosan el
kell távolítani a történetet a Kádár- rezsimtôl, amelyik – bár még le sem mosta
kezérôl a forradalom utáni megtorlásban kiontott vért – máris elkezdte kialakítani
a Rákosi- rendszertôl, illetve a sztálinizmustól eltérô arculatát és politikai gyakor-
latát. Mindennek megfelelôen a 333 olvasógyakorlat Utószavának fogalmazványában
általános alany szünteti meg az iskolát. A politikai környezetet pedig, amelyikben
ez megtörténhet, Kodály azzal a kifejezéssel illeti, amellyel a Rákosi- korszakot a
Kádár- éra nyilvános közbeszédében emlegetni lehetett:

1946- ban Gulyás György törhetetlen erélye megteremtette semmibôl Békéstarhost, az
egyedül termékeny zenei népmûvelés fellegvárát. Rövid páréves mûködése csodájára jár-
tak külföldi vendégeink. De észrevették itthon is. Irigység és rosszakarat a személyi kultusz
légkörében elérte, hogy egy tollvonással megszüntessék, kimondhatatlan kárára a népmûvelés-
nek és tekintélyes anyagi kárára az államnak.28

Miklósvári Sándor feljegyzése szerint ezek a megállapítások „[…] túlzottan
egyoldalú beállítottságot tükröznek, ezért érdemi felülvizsgálatukat javasoljuk.”29

Az osztályvezetô tehát 1961- ben még nem tudta, hogy Kádár már 1959- ben elis-
merte: Kodálynak igaza van. De vajon miért tartotta oly fontosnak Kodály 1960 kö-
rül, hogy újra és újra felidézze Békéstarhos történetét, amely már évekkel koráb-
ban, visszafordíthatatlanul lezárult? Az 1953- as épületavatás és az 1954- es felszá-
molás egymásutánja bizonyosan sokkolta Kodályt. A gyors mozdulat, amellyel
lakatot tettek egy, a rezsim renoméjának öregbítésére egyébként messzemenôen al-
kalmas oktatási intézményre, nyugtalanítóan tárta fel a politikai berendezkedés ir-
racionális vonásait. De talán más oka is volt annak, hogy az Utószóban Gulyás
György intézményét és nem az 1950- es kecskeméti alapítást állította az ének- zenei
általános iskolákról szóló visszatekintése élére. Kodály 1946- ban a Magyar Mû-
vészeti Tanács elnökeként ugyanis nem támogatta a békéstarhosi iskoláról szóló
tervezetet. Errôl ô maga számolt be tárgyilagosan, nem másutt, mint Békéstarho-
son, 1953- ban. Ekkor úgy fogalmazott: „Mikor aztán néhány év múlva megtudtam,
hogy ez az intézet mégis meglett és mûködik, akkor idejöttem megnézni, hogy mit
csinálnak. És beláttam, hogy Gulyás Györgynek volt igaza.”30 A személyes kompen-
záció gesztusa tehát ugyancsak jelen van a kodályi Utószó fogalmazványában.

Miklósvári Sándor feljegyzésével kiegészítve Kodály pedagógiai mûveinek
anyagát átküldték a Mûvelôdésügyi Minisztérium Mûvészetoktatási Osztályához,
amelyik a Zenemûkiadó Vállalat igazgatóját, Tardos Bélát 1961 szeptemberében
arról tájékoztatta:
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28 Zenemûkiadó Vállalat a Mûvelôdésügyi Minisztériumhoz. Budapest, 1961. június 17. melléklete, kiemelés
tôlem, P. L.

29 Miklósvári: Feljegyzés Lovas György elvtársnak.
30 Kodály: Visszatekintés, III., 75.



[A pedagógiai mûvek új kiadását] utószó nélkül javasoljuk forgalomba hozni, mivel a be-
küldött két utószó szövegében olyan problematikus részek vannak, amelyek kinyomtatá-
sával nem érthetünk egyet.31

A minisztériumi osztály javaslatát azonban a kiadó nem fogadta meg. 1962- ben
a Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat és a 333 olvasógyakorlat egyaránt utószóval jelent
meg.32 A minisztériumhoz eredetileg beküldött szövegváltozattól a nyomtatott
publikációkban egyetlen eltérést találunk: a 333 olvasógyakorlat utószavából kima-
radt a Békéstarhosról szóló bekezdés.33 Úgy tûnik tehát, hogy bár Kodály „igazát”
a legfelsôbb helyrôl ismerték el, a téma felemlegetése a nyilvános diskurzusban
mégsem volt kívánatos. Így a 333 olvasógyakorlat Utószava a békéstarhosi elôzmé-
nyek felemlítése nélkül fogalmazza meg az ének- zenei általános iskolák apológiáját:

Az elvetett mag mégis kikelt: egyre- másra támadtak „éneklô iskolák” mindennapos
énekórával, és értek el csodálatos eredményt nemcsak zenében, de minden tárgyban. Iga-
zi népmûvelés akkor lesz, ha majd minden iskola ilyenné alakul.34

Miklósvári Sándor feljegyzése ezt az elképzelést minden reális alapot nélkülö-
zô, „merészen utópisztikus ábrándnak” minôsítette.35 Az elképzelés alkalmasint
valóban utópisztikus, ám egy nagyon is realista gondolkodó alkotta. Kodály tudta:
ha elég kitartóan hangoztatja a „mindent”, azzal elérheti a többet. Utópiája emel-
lett meghatározó módon formálta a kultúráról való hazai gondolkodást. Deák Kris-
tóf 2017- ben Oscar- díjat elnyerô rövidfilmjének magyar címe lefordíthatatlannak
bizonyult. Az angol címváltozat: Sing. Az eredeti cím csak a magyar kulturális kö-
zegben értelmezhetô. Mindenki. Már tudniillik az a bizonyos mindenki, akié legyen a
zene.
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31 Lovas György Tardos Bélához, Budapest, 1961. szeptember 6. MNL OL XIX- I- 4- ff-1 t.- Kodály Z.-
48750-1961 (38. doboz).

32 Kodály Zoltán: Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat. Budapest: Zenemûkiadó Vállalat, 1962, az Országos
Széchényi Könyvtár Zenemûtárában Z 23.686 jelzet alatt; ugyanez gyûjteményes kiadásban: uô: Visz-
szatekintés I, 89.; uô: 333 olvasógyakorlat. Bevezetô a magyar népzenébe. Budapest: Zenemûkiadó Vállalat,
1962, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Könyvtárában BTI Z/4 jelzet alatt.

33 Kodály: 333 olvasógyakorlat, 65. Bár az Utószó Mûvelôdésügyi Minisztériumba beküldött fogalmazvá-
nyának ez a kitétele a késôbbi kiadásokban sem tûnik fel, a Visszatekintés- béli szövegközlés mégis tar-
talmazza az általam fentebb idézet bekezdést (Visszatekintés I, 129.). A közreadó, Bónis Ferenc szíves
szóbeli közlése szerint Kodály Zoltán kommentár nélkül bocsátotta rendelkezésére a kéziratot, a szö-
veget ô ennek alapján rendezte sajtó alá. Köszönettel tartozom Ittzés Mihálynak, aki a kérdésre fel-
hívta a figyelmemet.

34 Kodály: 333 olvasógyakorlat, 65., kiemelés tôlem, P. L.
35 Miklósvári: Feljegyzés Lovas György elvtársnak



A B S T R A C T
LÓRÁNT PÉTERI

ZOLTÁN KODÁLY’S SOLFEGGIO WORKS AND THE PUBLIC
SPHERE OF POST- STALINIST HUNGARY

Together with the appearance of a new piece entitled 50 Nursery- rhymes (Kis
emberek dalai), the revised editions of two earlier solfeggio works by Kodály, namely
his 333 Elementary Excercises in Sight- Singing (333 olvasógyakorlat) and his 15
Two- part Excercises (15 kétszólamú énekgyakorlat) were published in 1962, in Hun-
gary. Owing to the predictable significance of their publicity, Kodály’s newly writ-
ten fore- and afterwords were thoroughly examined by the state socialist educa-
tional administration, notably, by the Ministry of Culture. Based on archival
sources, this paper reconstructs the internal discussions on Kodály’s texts, and
the prepublication revision of the afterword of 333 Elementary Excercises. It is doc-
umented here that the post- Stalinist party state accepted proper public debate on
educational matters, while a restricted plurality epitomized the public sphere gen-
erally. Kodály utilized both his informal political network and his publicity to
enforce his educational agenda. In doing so, he did not find himself in conflict with
the representatives of the political power only. Different, competing ideas were
present in the music educational scene.
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