
BÍRÓ-BALOGH TAMÁS

EGY NÉVSOR FAGGATÁSA
Kodály Zoltán életrajzához

Asztalos Katának

Egy jelenléti íven szereplõ névsor azt rögzíti, hogy egy adott idõben kik voltak
jelen ugyanott. Õk rövidebb-hosszabb ideig egy közösséget alkottak, így a névsor
már szociológiailag értelmezhetõ.

Névsor bárhol készülhet, munkahelyi értekezleten vagy nyári tábor mûhely-
foglalkozásán, de a tanórák elején a névsorolvasás is ugyanilyen: mindig az adott
pillanatban együtt lévõ társaságot írja le. Az összejövetel lehet rendszeres – mint
a munkahelyi vagy az iskolai csoportok –, és lehet alkalmi. 

Ha az irodalomban vagy a mûvészvilágban születik egy hasonló névsor, azt is
hasonlóképpen lehet faggatni, vizsgálni: kik voltak jelen, mi köti össze õket, mi le-
hetett az az ok, ami miatt összegyûltek, stb. A társaság tagjai nem feltétlenül vol-
tak korábban is kapcsolatban, de az adott pillanat után már bizonyosan ismerték
egymást.

1
Nemrég, irataim rendezése közben, kezembe akadt egy korábban baráti ajándéko-

zással tulajdonomba került névsor. A sárgás papírlapon régrõl ismert „híres” embe-
rek és kevésbé ismert személyek nevei sorakoznak, élükön a legismertebbel, akirõl
Magyarországon mindenki tanul már általános iskolás korában: Kodály Zoltán. 

A tizenkét névbõl álló „jelenléti ív” ez: 

Kodály Zoltán
Török Erzsébet
Kéki Béla
Borbély Andor
Finta Zoltán
Nagy Elek
Kemény János
Kodályné
Endre Béla
Endre Béláné
C. Nagy Béla
Kéki Béláné

A társaság összetételének elemzéséhez mindenképp szükséges a névsor tagja-
it külön-külön ismerni. 

Kodály Zoltán (Kecskemét, 1882 – Bp., 1967) zeneszerzõ, népzenekutató. Ha
lehet élni a Szerb Antal-i fordulattal: õ volt Kodály.

Török Erzsébet (Kolozsvár, 1912 – Bp., 1973) népdalénekes. Fiatal korában szí-
nésznõnek készült, érdeklõdése késõbb fordult a népdalok felé. 1933-tól Budapes-
ten élt, énektanulmányokat folytatott Kelen Hugónál, aki Bartók és Kodály népdala-
ira, népdalfeldolgozásaira irányította Török figyelmét. Ízes magyar beszédmódjával
gyorsan nagy sikereket aratott népballadák elõadásával, és az 1940-es évektõl ezek100
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kerültek elõadásainak központjába. Késõbb országjáró fellépéseket vállalt, hogy
népszerûsítse a magyar népdalkincset. Raics István (1921–1986) költõ-mûfordító,
zeneszerzõ-zongoramûvész menyasszonya volt, de a mátkaság felbomlott. 1944-tõl
Borbély Andor hírlapíró felesége, majd 1948-ban Gombos Imre (1916–2010) tanár,
mûfordítóval kötött házasságot. Munkásságát 1954-ben Kossuth-díjjal ismerték el. 

Kéki Béla (Kekel, Petrozsény, 1907 – Bp., 1993) könyvtáros, bibliográfus, szer-
kesztõ. Középiskoláit Gyulafehérváron és Marosvásárhelyen, egyetemi tanulmá-
nyait Budapesten és Kolozsváron folytatta. 1936–1940-ben a Pásztortûz, majd a
Hitel szerkesztõje. Ekkoriban sok zenekritikát írt, melyekben Bartók Béla és Ko-
dály Zoltán munkásságának elismertetése hangsúlyosan volt jelen. Újságírói mû-
ködése mellett 1940-tõl a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár titkára, késõbb a folyó-
irat- és hírlaptár vezetõje. A világháború után Magyarországon élt. Elsõ felesége
Barabássy Erzsébet, a második Radó Erzsébet (1915?–2005) volt.

Borbély Andor (Vác, 1901 – München, 1970) újságíró, lapszerkesztõ. A fõgim-
názium után jogot tanult, de újságíró lett. Hírlapírói mûködése elég széles spekt-
rumú volt: jobboldali, szélsõjobboldali, liberális és zsidó lapoknak is volt belsõ
munkatársa. Felelõs szerkesztõje volt a Virradatnak (1936–1939). 1941-ben Ko-
lozsvárra került, ahol az Ellenzék (1941–42) és a Kolozsvári Esti Lap (1943–44)
munkatársa volt. 1944. május 27-én kötött házasságot Kolozsvárott Török Erzsé-
bettel. 1945-ben mint nyilas lapszerkesztõt elfogták és letartóztatták. Budapesten
börtönbe került. Tízévi kényszermunkára ítélték, de 1946 decemberében szaba-
dult, azonnal külföldre települt, és Münchenben élt egészen haláláig.

Finta Zoltán (Nagyajta, 1896 – Bp., 1947) költõ, író, újságíró. Középiskoláját 
Erzsébetvároson végezte, az egyetemet, orvosi karon, Kolozsvárott kezdte, de ka-
tonai szolgálata miatt nem tudta befejezni; újságíró lett. 1921-tõl kolozsvári, majd
temesvári, késõbb brassói újságíró. 1940-ben visszatért Kolozsvárra, és a Keleti 
Újság szerkesztõje lett. Ekkor már ötkötetes szerzõ, verseskötetei, elbeszélésgyûj-
teménye és egy regénye jelent meg. 1944-ben Magyarországra menekült. Távollé-
tében a kolozsvári népbíróság „fasiszta tevékenység” vádjával 20 év börtönre ítélte.
Többé nem tért haza.

Nagy Elek (Székelyudvarhely, 1916 – Bp., 2007) író, újságíró, Méhes György
néven lett ismert. Egyéves volt, amikor családja Kolozsvárra költözött. Itt végezte
a középiskolát és az egyetemet is, ahol jogot tanult, majd újságírónak állt, a Pász-
tortûz, majd a Keleti Újság munkatársa volt. Írói karrierje a háború után indult: el-
sõ kötetét (Verõfény, Bukarest, 1952) már Méhes György néven publikálta, ezután
regényeket, ifjúsági könyveket is írt. 2002-ben Kossuth-díjat kapott.

Kemény János (Pittsburgh, 1903 – Marosvásárhely, 1971) író, irodalomszerve-
zõ. Középiskolai tanulmányait Kolozsváron végezte, majd Bécsben tanult, de ta-
nulmányait félbehagyva hazaköltözött Erdélybe, és felváltva élt Marosvécsen és
Kolozsvárt. Marosvécsen megalapította a Helikon írói munkaközösséget, késõbb
elnöke volt a Kemény Zsigmond Társaságnak és az Erdélyi Irodalmi Társaságnak.
1941–44 között a Kolozsvári Nemzeti Színház fõigazgatója. A háború után Maros-
vásárhelyen telepedett meg.

Kodály Zoltánné Sándor Emma (Schlesinger, Baja, 1863 – Bp., 1958) zeneszer-
zõ. 1903-tól Bartók Bélánál tanult zeneszerzést, majd 1905–06-ban késõbbi férje
tanítványa lett. Elsõ férje Gruber Henrik volt. 1910. augusztus 3-án Kodály Zoltán-
nal kötött házasságot Budapesten; közel ötven évig éltek együtt. 

Endre Béla (Bp., 1909 – Bp., 1980) karnagy, zeneszerzõ. 1931–1934 között Ko-
dály tanítványaként a Zenemûvészeti Fõiskolán zeneszerzést tanult. 1933-tól ve-
zetett énekkarokat, több operát is dirigált, majd Kolozsvárra került, és 1941–1944
közt a Kolozsvári Nemzeti Színházban vezényelt. 1944-tõl a kolozsvári Zenekon-
zervatórium operatan szakának tanára is. A háború után visszatért Budapestre, és
felvette az András nevet; 1962-es nyugdíjaztatásáig vezényelt. mûhely
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Endre Béláné született Maccechini Emíliáról (1919? – Bp., 1977) nem sikerült
sokat megtudni. 1937. március 14-én házasodtak össze. Férjével 1941–44 közt Ko-
lozsváron élt. Negyven év házasság után, 58 évesen, 1977. márc. 23-án halt meg,
és április 2-án temették el a Farkasréti temetõben.

C. Nagy Béla (Székesfehérvár, 1911 – Bp., 1974): népzenetudós, pedagógus. 
A budapesti Zenemûvészeti Fõiskolán Siklós Albertnél zeneszerzést tanult, 1937-
ben végzett, ezután Finnországban tanult orgonálni, illetve az ének-zenepedagógi-
át. Sokat ígérõ elõadómûvészi pályája 1940-ben szakad félbe, amikor egy helsinki
tanulmányút során egy orosz repülõrõl ledobott bomba letépte a bal karját.
1941–1943-ban a Kolozsvári Zenekonzervatóriumban tanított zeneelméletet, majd
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott. A háború után elvégezte
a néprajz szakot, ezt követõen tanított és népzenei kutatásokat végzett. 

Kéki Béláné Barabássy Erzsébet (Gyergyószentmiklós, 1914 – Kolozsvár, 1973)
színikritikus, könyvtáros, segédrendezõ. 1938. szeptember 18-án kötött házassá-
got Kéki Bélával, akik akkor a Pásztortûz szerkesztõje volt. Ugyanekkor lett tagja 
a Magyar Néprajzi Társaságnak. A háború után, 1948-tól a kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház segédrendezõje volt, késõbb a Mûvelõdés munkatársa, színikritikáit
az Utunk és az Igazság közölte. Második férje Fodor Ernõ (Fischer, 1906–1977) új-
ságíró, szerkesztõ volt.

A névsor most már jóval többrõl árulkodik. 
A társaság egy jól megrajzolható szociológiai kört alkot. Nem átlagos metszete

a társadalomnak: mindenki az értelmiségi vagy mûvészvilág tagja. A névsorból
mindenki végzett felsõfokú tanulmányokat, vagy legalább elkezdte azokat, többen
zenei iskolát. Ennek megfelelõen páran újságírók, de még inkább zenei vonalon te-
vékenykednek: zeneszerzõk, karnagyok, zenetanárok, zenekritikusok. Kodály tár-
saságáról lévén szó ez nagyon is beleillik a képbe. Ráadásul ekkor már többen köz-
vetlen kapcsolatban álltak a zeneszerzõvel.

Az életkort tekintve – feleségét leszámítva – mind fiatalabbak az 1882-ben szü-
letett Kodálynál: a legidõsebb is közel másfél évtizeddel. A társaság tagjai 1896–
1919 közt, viszont ha a két végletet – mint nem reprezentatív szélsõséget – nem
számítjuk, akkor a többiek kb. másfél évtizeden belül (1901–1916) születtek. Az-
az egy generációba tartoznak.

Ami még ennél is föltûnõbb: bár több magyarországi születésû személy van
köztük, de mégis mindenki valamilyen módon Kolozsvárhoz köthetõ. (Ami annál
is érthetõbb, mivel 1940 augusztusától, a második bécsi döntés értelmében Észak-
Erdély, benne Kolozsvárral, ismét Magyarországhoz tartozott.) Török Erzsi nem
sokkal késõbb kolozsvári újságíró felesége lesz, Kéki Béla a kolozsvári egyetem
könyvtárosa, Borbély, Finta és Nagy Elek kolozsvári újságírók, Kemény János a ko-
lozsvári színház igazgatója, Endre Béla ugyanott karnagy, C. Nagy Béla a kolozs-
vári konzervatórium tanára. A helyszín tehát több mint valószínû, hogy Kolozs-
vár: itt gyûlt össze a fenti baráti társaság. (A társaság szó abban az értelemben is
releváns, hogy hárman feleségeikkel érkeztek: Kéki Béla, Endre Béla és maga Ko-
dály, Borbély Andor pedig ekkor már talán udvarolt Török Erzsinek. Fontos azon-
ban hangsúlyozni, hogy a feleségek bár férjeikkel voltak jelen, de önálló jogon is
részt vehettek volna a találkozón.)

Aki „kilóg” a sorból, az Borbély Andor, a maga nyilas múltjával. Ekkor talán
még „csak” újságíróként volt jelen – az sem bizonyos, hogy ekkor már kapcsolat-
ban volt Török Erzsivel. Õk 1944. május 27-én házasodtak össze, az esküvõn az
esketést Kolozsvár polgármestere, Vásárhelyi László, majd az unitárius templom-
ban „nagy és elõkelõ közönség jelenlétében” Józan Miklós unitárius püspök végez-
te. Szertartás közben pedig Endre Béla, a kolozsvári opera karnagya orgonált.1 Az-
az a névsorból három személy bizonyosan ott volt. 
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Két ember viszont egyáltalán „nem illik” ide, akik feltûnõen nem kolozsvári-
ak: maga Kodály Zoltán és felesége. Õk ketten életkor szerint is kilógnak a sorból,
jóval idõsebbek a többieknél. Kodály 1882-ben, Kodályné 1863-ban született, az-
az húsz, illetve majd’ negyven évvel korosabbak a jelen lévõ átlagnál. (És ez akkor
is releváns eltérés lenne, ha feleség és férj között nem lett volna ekkora nagy kor-
különbség.) 

Mindebbõl az következik, hogy õk ketten kívülrõl kerültek bele az összegyûlt
társaságba. A valószínûségi elv azt mondatja, hogy Kolozsváron volt valami ese-
mény, amelyre Kodály hivatalos volt, ahová elkísérte felesége, és tiszteletükre
összegyûlt egy kisebb baráti társaság. Erre utal az a nagyon is árulkodó jel is, hogy
a névsort aláírók között éppen Kodály volt az elsõ, azaz valaki õt kérte elõször,
hogy lássa el kézjegyével az „ívet”, és csak utána a többieket. Õ állt a hierarchia
csúcsán, õ volt a legjelentõsebb személy a társaságban, vele illett, vele kellett elõ-
ször aláíratni.

Minden jel szerint tehát Kodály egy erdélyi látogatásáról lehet szó, valamikor
a negyvenes évek elején, amikor az összes résztvevõ Kolozsváron tartózkodott. És
Kodály volt annyira jelentõs – „híres” – személy, hogy kolozsvári útját rögzítette a
napisajtó. 

2
Kodály Zoltán többször is megfordult Erdélyben, a negyvenes évek elsõ felében

azonban mindössze egyetlen alkalommal, akkor viszont hosszabb ideig. 
1943 májusában a sajtó által is „Kodály-napok”-nak nevezett idõszak volt: az ép-

pen hatvanéves Kodály és felesége akkor öt napot töltött a városban, sok fellépéssel,
melyek közt szakmai elõadások és koncertek is voltak. Cikkek sokasága született ez
alkalomból – az egyik összefoglaló tudósítást éppen a névsor egyik tagja, Kéki Béla
írta2 –, Kodály kolozsvári tartózkodásának eseménytörténete ezek alapján – az inter-
perszonális kapcsolatokra különös tekintettel – jól rekonstruálható. 

A kolozsvári Kodály-napok valójában szinte Budapesten indult, amikor pár
nappal korábban, május 11-én a Zenemûvészeti Fõiskola nagytermében a kolozs-
vári állami tanító- és tanítónõképzõ intézetek vegyeskarának koncertje volt, Nagy
István karnagy vezetésével, Kodály tiszteletére, a zeneszerzõ részvételével. 

A valódi esemény azonban május 19-én kezdõdött és május 24-én ért véget. 
Feszes programja volt közben, akár napi több fellépéssel is. 

Kodály 19-én „szerdán hajnalban érkezett Kolozsvárra felesége társaságában.
Délelõtt a kolozsvári Nemzeti Színházban próbált a zenekarral, délután visszavo-
nult szállására, s kolozsvári elõadásainak anyagán dolgozott.3 Vélhetõen már ek-
kor találkozott többekkel a névsorból, de a színház fõigazgatójával, Kemény János-
sal minden bizonnyal.

Másnap, május 20-án, csütörtökön egy programja volt, este fél hetes kezdéssel
szabadegyetemi elõadást tartott a Mátyás király Diákház nagytermében Zenei
anyanyelvünk címmel. 

Május 21-én, pénteken „délelõtt résztvett a Filharmóniai Társaság hangver-
senyének próbáján, amelyet Vaszy Viktor vezényelt”, majd délután „felesége,
Vaszy Viktor igazgató és Sigmond Lajos zenekonzervatóriumi tanár társaságában
megtekintette Kolozsvár nevezetességeit.”4 A helyi sajtó – mint látszik – nem tét-
lenkedett, valóban (majdnem) mindenrõl beszámolt. Mert például az, hogy Kodály
városnézõ sétát tett, nem a hivatalos program része volt, inkább csak baráti idõtöl-
tés. Este hattól pedig következett az aznapi nyilvános fellépés: Kodály Háry János
címû daljátékának elõadása, melyet Vaszy Viktor mellett részben a zeneszerzõ is
vezényelt: „Az elsõ felvonás intermezzóját maga Kodály Zoltán vezényelte s a kö-
zönség ez alkalommal tüntetõ, szûnni nem akaró lelkesedéssel ünnepelte a nagy
magyar zeneszerzõt. Az elõadás karnagya különben Vaszy Viktor volt s ez alka- mûhely
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lommal megállapíthattuk, hogy tökéletesen, hitelesen interpretálja Kodályt. A per-
gõ, kiforrott elõadás minden egyes szereplõje kiváló teljesítményt nyújtott. A kö-
zönség több alkalommal is vasfüggöny elé szólította Kodály Zoltánt.”5

Érdemes megjegyezni, hogy péntek éjjel, a sikeres elõadás után a karnagy,
Vaszy Viktor „Budapestre utazott s ott résztvesz a Zenemûvészeti Fõiskola opera-
szakosainak vizsgáján. Vaszy Viktor szerzõdtetési szándékkal utazik a fõvárosba.
Reméli ugyanis, hogy néhány tehetséges fiatal énekest talál majd a vizsgázók
között.”6

Május 22-én szombaton este fél hétkor kezdõdött a Kodály-napok „legkiemel-
kedõbb eseménye mind értékét, mind külsõ fényét tekintve”: a Filharmóniai Tár-
saság zenekari estje. Ekkor „Kodálynak két olyan mûve állott az est mûsorán, ame-
lyeket Kolozsváron elõször hallottunk: az 1939-ben írt Concerto és a két évvel ko-
rább készült nagyméretû variációs mû, a Fölszállott a páva. Mindkettõt a szerzõ
vezénylésével játszották filharmonikusaink.” A két mû között Angyal-Nagy Gyula
énekelt két népdalt, majd Török Erzsi következett, „tudásának csúcspontján, pom-
pásan érett elõadásban adott elõ három dalt Kodály feldolgozásában. Hangban
megerõsödve, leegyszerûsödött mozdulatokkal kísérve énekét, minden eddigi ko-
lozsvári szereplését felülmúló mûvészettel és sikerrel szerepelt. A zongorakísére-
tet biztos stílusérzékkel Endre Béla látta el.”7 (Õk pár nappal korábban szintén
együtt léptek fel: május 13-án az erdélyi munkásírók kolozsvári estélyén Török Er-
zsi énekelt Endre Béla zongorakíséretével.8) A filharmonikusokkal adott estrõl a
társaság másik zenekritikusa, C. Nagy Béla is írt.9

A következõ nap, május 23-án, vasárnap két fellépése volt Kodálynak: délelõtt
11 órakor a Nemzeti Színházban az Éneklõ Ifjúság hangversenyén vezényelt öt-
száz éneklõ diákot, majd délután 17 órakor az EMKE Zenei Népfõiskola elõadás-
sorozatán belül a Református Teológia dísztermében tartott elõadást Zenei ABC
címmel. 

Május 24-én pedig népdalgyûjtési céllal ellátogatott a Kolozsvártól nem
messze lévõ Szék nevû nagyközségbe. „Kíséretében voltak: felesége, Farkas Fe-
renc, a kolozsvári Zenekonzervatórium igazgatója, Kerényi György zenekutató, Tö-
rök Erzsébet énekmûvésznõ.” Kodály korábban egyszer már járt ott gyûjtõúton, de
most is „öreg nénikéktõl sikerült lejegyezni mintegy 5-6 éneket, amelyektõl a ma-
gyar népi zene szerelmese és kutatója valósággal el volt ragadtatva”.10

Nem lehet tudni, hogy a zeneszerzõ pontosan meddig tartózkodott Kolozsvá-
ron, de az bizonyos, hogy három nap múlva, május 27-én, kedd este már Nagyvá-
radon lépett fel: részt vett a Szigligeti Színházban megrendezett Éneklõ Ifjúság
elõadáson, ahol vezényelt is.11 Csak ezt követõen tért vissza Budapestre, de ott
sem volt ideje pihenni, mert még májusban újra elõadást tartott, ezúttal a Magyar
Testnevelési Tanárok Országos Egyesületének szervezésében Népdal a testnevelé-
si órán címmel.12

Kéki Béla zenekritikusként nem sokkal korábban már a hatvanéves Kodályt is
köszöntötte,13 és a „Kodály-napok” elõtt írt beharangozót,14 valamint közben rész-
letes tudósítást,15 utána össze is foglalta a zeneszerzõ erdélyi látogatásának lénye-
gét: „Négy napon keresztül a város az õ szellemének a hatása alatt állott: láttuk õt
az elõadóasztalnál, a filharmónikusok élén, s amint többszáz diák kórusát vezény-
li. Aki látta és hallotta, nem vonhatta ki magát személyiségének varázsa alól. Hin-
ni szeretnõk, hogy ezzel a látogatással bensõséges és széttéphetetlen kapcsolat
szövõdött Kodály Zoltán és Kolozsvárnak az új magyar zenéért lelkesedõ közönsé-
ge között.”16

Szerencsére a névsor elkészülésének, azaz a baráti társaság összegyûlésének
idõpontja ezen idõszakon belül is egészen pontosan megállapítható. A lap jobb
felsõ sarkába ugyanis valaki, az aláíróktól különbözõ kézírással dátumot is rögzí-
tett: „1943. máj. 20.”104
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És így már nemcsak egy logikailag leszûkített lehetséges idõintervallumunk
van, hanem egy konkrét idõpontunk. A kettõ persze részben egybeesik, hiszen az
1943. májusi dátum kikövetkeztethetõ volt; így viszont egészen pontosan tudjuk,
mikor készült a névsor.

3
Az viszont továbbra is kérdés, hogy 1943. május 20-án Kolozsvárott hol talál-

kozott a jelenléti íven szereplõ társaság. Értelemszerû lenne azt feltételezni, hogy
az aznap esti elõadás helyszínén, a Mátyás király Diákházban. De egy nyilvános
rendezvényen, amely a nagyközönségnek szól, vajon volt-e módja valakinek alá-
íratni a lapot éppen ezekkel a szereplõkkel, akik között volt fellépõ, annak felesé-
ge, zenemûvészek, zenekritikusok és hírlapírók? És vajon mi alapján íratta alá ép-
pen ezekkel a személyekkel, vagy ad hoc jellegû a névsor: akit a nagy tömegben
megtalált?

Egy újabb dokumentum segítségével erre is lehet válaszolni.
A társaságban – a névsor tanúbizonysága szerint – három újságíró is jelen volt.

Közülük az egyik, Nagy Elek, a feltörekvõ generáció tagja, huszonhét éves, bi-
zonnyal minden témára fogékony. És a jelenléti ív megfejtéséhez a végsõ kulcsot
valóban õ jelenti: külön cikkben írta meg azt a magánjellegû, baráti összejövetelt
is, amelyen a névsor készült.17

A másnapi lapszámban olvasható cikke megnevezi az idõpontot: „Kolozsvár,
május 20.”, majd az elsõ bekezdésben ismerteti a szituációt, majd részletesen be-
számol arról az eseményrõl, amelyrõl jellege miatt (szûk körû baráti találkozó)
máshonnan nem lehetne tudomásunk, csak elsõ kézbõl, azaz egy résztvevõtõl. 
A cikk azzal kezdõdik, hogy megtudjuk, pontosan, hol is történt a találkozás: „Ko-
dály Zoltán ott ül Vaszy Viktorék szalonjában, a selyemhuzatos karosszékben s
aranyszegélyes kávéscsészét tart a kezében. Álmatag, kék szemeivel, mintha átnéz-
ne a körülötte levõkön. Valahol messze járnak a gondolatai. Mindannyiunknak,
akik körülötte vagyunk, az a benyomásunk, hogy más, magasabbrendû világból
való emberrel ülünk szemközt. Olyan, akár egy szfinx. Hallgat, egyre hallgat…”

Ha megfosztjuk a lelkes rajongói vagy éppen költõi képektõl a leírást, két tényt
is tartalmaz: Kodály 1943. május 20-án Vaszy Viktorék szalonjában, azaz otthoná-
ban ült, és többen voltak jelen ott ekkor. A cikk végén az is kiderül, hogy Kodály
az aznapi este fél hét órakor kezdõdõ elõadása elõtt találkozott barátaival
Vaszyéknál – a cikk narrációja szerint a találkozó után éppen azt megtartani indul
–, azaz valamikor délután. (Az esti Zenei anyanyelvünk címû elõadásról külön
cikk szól.18)

Vaszy Viktor (Bp., 1903 – Szeged, 1979) zeneszerzõ, karmester a budapesti
gimnáziumi évei alatt a középiskolával párhuzamosan kezdte meg 1919-ben ta-
nulmányait a Zenemûvészeti Fõiskolán hegedû és zeneszerzés szakon, ahol – má-
sok mellett – éppen Kodály Zoltán növendéke volt. Már diákkorától vezényelt, és
1929-41 közt a Zeneakadémián elméleti tantárgyakat oktatott. 1941-ben nevezték
ki a kolozsvári Magyar Opera igazgatójának; ezt a tisztségét 1944-ig töltötte be.
Utána családjával Budapestre költözött, majd a háború után, 1945-ben – Kodály
javaslatára – Szegedre került, s lett a Szegedi Nemzeti Színház karmestere, majd
zeneigazgatója, késõbb igazgatója is. 

Felesége, Kováts Ilonka (1903–1946) operaénekesnõ volt. 1929. március 10-én
kötöttek házasságot Budapesten. Egy cikk szerint „ekkor lemondott operaházi
szerzõdésérõl és követte férjét, aki a Kolozsvári Nemzeti Színház zeneigazgatója
lett. A színpadtól való teljes elvonulását az is indokolttá tette, hogy idõközben há-
rom leánygyermeke született és minden idejét családja kötötte le. Egyedül orató-
riuménekléseket vállalt el nemcsak Magyarországon, hanem Palermóban, Torinó-
ban, Helsinkiben és Rigában is.”19 mûhely
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Három lányuk született: Lívia (1933), Ilonka (1937) és Bori (1941).
Vaszy és felesége, akik mindketten 1903-ban születtek, szintén beleillenek a

társaság generációs összetételébe – ami természetes, hiszen mint házigazdák vol-
taképpen õk ennek a csoportnak a szervezõi. Egészen olyan részletekig, mint hogy
például Vaszy és Endre Béla – akiknek a harmincas évektõl több közös fellépésük
is volt – egyenesen együtt kerültek Kolozsvárra 1941 júniusában: amikor Vaszy az
Opera zeneigazgatója, Endre a karmestere lett.

Nagy Elek – aki újságírói minõségben volt jelen a baráti találkozón – cikkében
felvázolja a fõvendég jellemét is: „Kodály Zoltán természetesen nem az az ember,
akivel interjút lehet csinálni. Közismert arról, hogy ha tiszteletteljes formában
kérdéseket tesznek fel neki, egyszerûen nem válaszol, vagy ha különösen rossz
hangulatban van, akkor hátat is fordít a kérdezõnek. Megtörténik az is, hogy vala-
mi egészen másról kezd beszélni, például megjegyzi, hogy az illetõnek milyen
szép bajusza van.” Ennek ellensúlyozására teszi hozzá, hogy a zeneszerzõnek
„egyetlen gyengéje van: a gyermekek. Vaszy Viktor tündérien bájos kislányai: Lívia
és Borika különben is régi barátai. Most is mindegyre rajtuk pihen meg a szeme és
mozdulatlan arca ilyenkor gyöngéden mosolyog.” Majd még hozzáteszi: „Késõbb
azonban mégis jobb hangulata kerekedik s beszélgetni kezd.” Azaz valami interjú-
féle mégis csak készült ott és akkor.

Szempontunkból most fontosabb az, hogy Vaszy Viktor lányai Kodály „régi ba-
rátai”. Ami persze nem meglepõ, hiszen a Vaszy család Kolozsvárra költözése elõtt
is kapcsolatban álltak. Viszont éppen ez a régi kapcsolat teremtette meg a lehetõ-
ségét annak, hogy a szalonbeli baráti találkozó valóban családiassá vált. A cikk
ugyanis leírja a névsor keletkezésének történetét is, sõt további személyes vonat-
kozásokkal is szolgál: „A kis Vaszy Lívia elõveszi autogramos könyvét, ahol már
jónehány világnagyság szerepel. Legutóbb például Mengelberg írta be a nevét Lí-
via emlékkönyvébe. Kodály, aki különben irtózik az autogramtól, szívesen beírja a
nevét. Ezalatt elõkerülnek a fényképezõgépek. A világhírû muzsikus mindenek-
elõtt a Vaszy-kislányokkal fényképezteti le magát. Nehányan a társaságból, akik
már régebbrõl jól ismerik, azt mondják, hogy ez azt jelenti, hogy most kivételesen
jó kedve van.”

A társaságnak ekkor két középpontja van: Kodály Zoltán és Vaszy Lívia.
Vaszy Lívia ekkor a kolozsvári Marianum intézet elemi leányiskolájának ne-

gyedik osztályos tanulója volt, és a leírásból úgy tûnik, nem illetõdött meg a szü-
lõi házban összegyûlt prominens személyek látványától, sõt: aláírás-, azaz erek-
lyegyûjtõként még kereste is társaságukat. Erre utal az „autogramos könyv” leírá-
sa, amelyben már szerepeltek világnagyságok. Az elõzõ lapon lehetett Willem
Mengelberg (1871–1951) német származású holland karmester aláírása: õ 1943.
február 28-án érkezett Kolozsvárra, és március 4-én adott nagy sikerû koncertet,20

a Kodállyal kezdõdõ névsort tartalmazó lap verzóján pedig Sík Sándor datált alá-
írása áll: „Kolozsvár, 1944. jan. 17.” Ezt követõen a Vaszy család visszaköltözött
Budapestre, Lívia pedig a Mária Terézia Leánygimnázium tanulója, majd nem sok-
kal késõbb, 1944–45-ben ezzel párhuzamosan – mint az apja – már a Zenemûvé-
szeti Fõiskola hallgatója volt, zongora szakon. Majd jött a hirtelen tragédia: 13 éves
korában, 1946. július 21-én Lívia meghalt, temetése 26-án volt a Kerepesi úti
temetõben.21

Lánya elveszése után pár nappal Vaszy Viktornak másik szeretettjét kellett bú-
csúztatnia: felesége, Kováts Ilonka 1946. július 29-én halt meg, a Budapest ostro-
makor szerzett betegségében. Vaszy azonban hamarosan újra megnõsült – két lá-
nya mellé anya kellett –, és 1947. május 21-én elvette Pócza Ella (1911–1985) ope-
raénekesnõt, akit 1942 nyarán õ szerzõdtetett Kolozsvárra, majd aki utánajött Ko-
lozsvárról Szegedre 1945 õszén. 
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Vaszy Lívia „autogramos könyve” sorsáról többet nem tudni. Egy lapja most
elõkerült – és Nagy Elek cikkével együtt részletesen megrajzol egy mûvelõdéstör-
téneti pillanatot. Mert a cikk sok információt tartalmaz ugyan, de többet el is hall-
gat. Általánosságban írt egy társaságról, de nem nevezte meg a résztvevõket. Pedig
éppen ez a lényeg: kik gyûltek össze Kodály Zoltán látogatása alkalmával Vaszy
Viktorék szalonjában. 
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