
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

KODÁLY ZOLTÁNNÉVAL

Az üres előszobából az üres nappaliba nyi
tunk.

- Festetni fog?

- Teljes felújítás előtt az egész lakás. De ezt
már nem én csináltatom. a Nemzeti Múzeum
megvásároita a tanácstól. s múzeummá alakit
ja át. Jöjjön, a dolgozószoba és a könyvtár be
rendezése megmarad, ott nyugodtan beszél
gethetünk.

Ovális asztaikához ülünk, közvetlenül a nyi
tott zongora mellett.

- A múzeum kifejezés kissé megtévesztő,

mert abba nem egyeztem bele, hogy puszta lát
nivalóvá fokozzák le Kodály Zoltán lakó- és
munkahelyét. Úgy állapodtunk meg a Nemze
ti Múzeum vezetőivel, hogy a kiállítás-jelleg
mellett a lakás eredeti funkcióját is meghagy
juk : a kutatók, a zenetörténészek itt hozzáfér
hetnek sok mindenhez, amit Kodály reánk ha
gyott. Természetesen az, aki csupán arra ki
váncsi, hol és hogyan élt a zeneszerző, szintén
ellátogathat ide, átböngészheti a könyvtárat, a
kottákat, megnézheti a zongorát, a bútorokat.
De a legfontosabb mégis az, hogya lakás al
kotóhely-jellege megmaradjon.

- Néhány éve az Ady- és a József Attila-év
forduló, tavaly a Bartók-centenárium jegyében
zajlott a magyar szellemi élet. Az idén, s most,
decemberben, Kodály Zoltán századik szűletés

napját ünnepeljük. Az előző jubileumok bizo
nyos mértékig formalizálódtak, intézményesül
tek .. a művek szelleme. az egyes alkotások címe
propaganda-eszközzé. vezércikk-mondanivaló
vá változott. Nem félt, nem fél-e attól, hogy
ugyanez történik Kodály esetében is?

- A többi centenáriumról nem tudok, nem
is akarok véleményt mondani, de annyi bizo
nyos, hogya Kodály-évforduló megünneplése
nem parancsszóra, nem felső kezdeményezésre
történt, hanem alulról jött: a zeneművészek ,
tudósok társadalma, s persze a közönség indít
ványozta, hogya Bartóké után a Kodály szü
letésnapját is illenék méltóképp megülni. S ez
az ünnep - eddigi tapasztalataim szerint - nem

merevült meg, nem intézményesült. Viszont a
kodályi szellemiség jegyében megpezsdült a
magyar zenei élet, iskolák nyíltak, szimpóziu
mok zajlottak, s számomra öröm, hogy mind
ez Kodály nevéhez kapcsolódik,még akkor is,
ha a név sokszor csak ürügy bizonyos elképze
lések megvalósításához. Tudom például, hogy
az idén akárhány tanács fordult is azzal a mű
velődési hatóságokhoz, hogy zeneiskolát sze
retne alapítani - nem utasították el a kéreImét.
Ennek pedig - szűletésnap ide vagy oda - ma
ga Kodály örült volna a legjobban.

- A sztmpoziumok, előadások, koncertek
rendezése mellett több népszerű és tudományos
könyv, tanulmány is napvilágot látott a centená
rium jegyében. Némelyik első, némelyik máso
dik vagy sokadik kiadásban. Bár nem vagyok
hivatásos zeneértő. de átlapozva a műveket,

számomra úgy tűnik, egyik-másik csak azért
születhetett meg, mert jubilálunk .. önálló értéke
meglehetősen kevés. A másik, amit még a kívül
álló is észrevesz, hogya szerzők kizárólag a ko
dályi életmű egy-egy vonatkozását dolgozzák
fel., de senki nem vizsgálja tudományos és művé
szi tevékenységét a maga totalitásában.

- Ezt én is észrevettem - és fájlalom. Hiába
születnek érdekes írások a mű részleteiről, hiá
ba dolgozzák fel Kodály Zoltán népzenekuta
tói vagy tanári vagy zeneszerzői munkásságát,
ezek a részletek is csak az egész ismeretében
ragyoghatnak igazi fényességükben. Levelezé
séből válogatást kiadni - fontos és munkaigé
nyes vállalkozás. Pedagógiai koncepcióját fel
vázolni - minden iskola számára nélkülözhe
tetlen. Egyes műveit elemezni - ez kötelessége
is a kritikusoknak, a zenetörténészeknek. De
többoldalú képet festeni róla csak a teljes-ha
gyaték ismeretében lehet, s ennek feltárását
úgyszólván még senki nem kísérelte meg. Én
valahogy mindig úgy képzeltem, ha kutató
lennék - érdekeljen bár az életműnek csupán

, egyik vagy másik oldala -, el se mozdulnék in
nen, amíg el nem olvastam mindent, amit Ko
dály a papírra vetett. Jegyzetek, levelek, vázla
tok: itt minden megtalálható, s az arra érde
mes tudósnak rendelkezésére is áll. Kár, hogy
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ez a fajta tudós nálunk kiveszőfélben van. Hi
szen jönnek ide, feltúrják a kéziratokat egy
egyadatért, de mindig valami konkrétumot
keresnek; arra, hogy az egészet átolvassa, sen
kinek nincs ideje, energiája. Csak gyorsan,
gyorsan, itt azonnal produkálni kell. Minden
ki a mának dolgozik - a holnapról mintha
megfeledkeztünk volna. S ha keresnek is vala
mi dokumentumot, én sokszor elő sem tudom
teremteni, mert fogalmam sincs, hol bukkan
hatok rá. Valakinek el kellene már kezdeni a
kéziratok alapos rendszerezését, akkor köny
nyebb lenne. De erre a Kodály halála óta eltelt
tizenöt évben senki nem vállalkozott. Túl fá
radságos munka, és korántsem látványos. Fo
lyik bizonyos kutatás - hadd említsem itt, és
elismeréssel, Kecskeméti Lajos vagy Legány
Dezső nevét -, amelynek tudományos haszna
felmérhetetlen, de egyszer a manuális apró
munkát is el kellene végezni végre. Kodály író
ember volt, mindent fel- és lejegyzett, ami az
eszébe jutott. Füzetei, noteszei, papírjai hiány
talanul megvannak. Ha valaki venné a fárad
ságot, világok tárulnának ki előtte ...

- A hazai megemlékezések mellett, hajói tu
dom. számos külföldi városbansor került és ke
rül születésnapi ünnepségekre. Megfelelnek-e
ezek a kodályi szellemiségnek?

- A külföldi rendezvények sora szép és mél
tó a centenáriumhoz. Olaszországban csellóis
kolát neveztek el a férjemről, Kanadából afe
lől érdeklődtek, van-e francia fordítása a
Háry-nak, mivel a jubileumon elő kívánják
adni. Angol fordítása nemrég készült el, kitű

nőnek tartom, ezt júliusban mutatták be egy
zenei fesztiválon. Újból említhetnék könyve
ket, előadásokat, hangversenyeket külföldön
is, de ne terheljük ezzel az olvasót. Inkább ar
ról érdemes szólni - mert ez az ünneplés tartal
mára vonatkozik -, mint értelmezik és alkal
mazzák külhonban Kodály ismert zenepeda
gógiai módszerét.

- Ez, úgy vélem, annál is érdekesebb, mert
sok helyen csak - úgymond - .Iényegében: ve
szik át a módszert. Nemrég egy német zeneta
nártól hallottam, hogy ők a magyar helyett a
német népdalkincsre építik Kodály koncepció
ját ...

- Közismert tévhit, a legkiválóbb és legjobb
szándékú pedagógusok is beleesnek, miszerint
Kodály gyakorlatai túl magyaro sak, nem fe
lelnek meg a német, a francia, az angol gyer
mekek fülének, tehát átírják őket az illető' or-
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szág népzenéjére. Ez olyan hiba, mintha Bach
invenciói helyett valaki a sajátját gyakoroltat
ná a tanítványaival. Kodály a magyar népdal
kincsre alkalmazta módszerét, s ha ezt átveszi,
nem lesz szegényebb a német, a francia, az an
gol gyermek sem, sőt. Az számít, jó muzsika-e
a Kodályé vagy sem, atöbbi mellékes: A ma
gyar gyermekeknek kétségkívül szerencséjük,
hogy népzenénk az ötfokú hangrendszeren
alapszik. Ennek a hallás fejlesztésében rendkí
vül nagy a szerepe. Ezért nem mondhatja sen
ki idegen, hogy ez csak Magyarországon érvé
nyes, mert itt hagyománya van a pentaton
nak ; ha pedagógiai szerepéről megfeledke
zünk, a nevelésnek épp az első lépcsőfokán lé
pünk túl nagyvonalúan ...

Kodály persze senkire nem kívánta ráerő

szakolni az elképzeléseit. Azt kell átvenni be
lőle, ami az adott körülmények közt megvaló
sítható. Nem szabad kizárólagosnak tekinteni,
hiszen számos jó elgondolás közül ez csak az
egyik; a többit - párhuzamosan a Kodályéval
-lehet és kell is alkalmazni. De vannak alapel
vek, amelyeket illik betartani, s amiről néha
még idehaza is megfeledkezünk. A legfonto
sabb, hogy csakis elsőrangú zenét adjunk a
gyermekeknek. Ha a muzsika felhígul, a szín
vonal is lesüllyed, bárhogy ügyeljenek is a
módszer formai követelményeinek betartásá
ra.

- A népdalfennmaradásának rendkívül haté
kony eszköze a zenetanítás, annak ellenére,
hogy a népzene valódi közege, a faluközösség
századunkban végérvényesenfelbomlott. De to
vábbélő hagyományok híján kétséges, vajon év
tizedek múlva lesz-e szerepe a muzsikában, s ve
le együtt az életünkben a népzenei elemeknek?

- Kodály - s természetesen Bartók ~. sokat
tűnődött ezen, s a maga módján hozzá is járult
a megoldáshoz. A szájról szájra hagyományo
zásnak valóbanelmúlt az ideje, az életmódvál
tozás ezt ma már lehetetlenné teszi. De az
utóbbi tíz-tizenöt évben kialakult nálunk egy
olyan mozgalom, amely hozzájárulhat a nép
dal természetes továbbéléséhez, ha fejlődésé

hez már nem is. A táncházakra gondolok.
A fiataloknak immár tömegei érdeklődnek a
népdal iránt, szeretik, beleélik magukat a népi
előadó helyzetébe. Ez egyeseknél utánérzés, de
sokan már odáig is eljutottak, hogy járják az
alföldi, a dunántúli, az erdélyi, a felvidéki fal
vakat s gyűjtik, ami még gyűjthető, ami esetleg
a legtudatosabb kutatók előtt is rejtve maradt,
vagy épp olyan variációban nem tárult fel,



ahogyan most éneklik. Ez tehát némiképp
meghosszabbítja a népzene életét, ha funkcio
nálisan nem is ugyanaz, mint eredeti közegé
ben volt.

A népdal igazi, letisztult fennmaradását
azonban a nagy művek biztosítják, s ezekhez
- életformától függetlenül - minden korban
hozzá lehet nyúlni, bármikor meg lehet szólaI
tatni őket. Azt olvastam egyszer, hogy a nép
dalt magába ötvöző szimfónia vagy dalmű

mintegy megemeli, a klasszikus művészet

rangjára hozza a népzenét. Ez szemfényvesz
tés! Az igazi népdal értéke semmivel sem keve
sebb mint a rnűdalé vagy a zenekari kompozí
cióé; a népi ihletésű művekben a paraszt és fel
készült zeneköltő alkotó tehetsége egyesül s
ölt állandó formát. Persze akad zeneszerző,

akinek a népiséghez egyszerűen nincs kapcso
lódása, ezt megértem, ettől még komponálhat
remekműveket. De teljesen senki nem vonhat
ja ki magát az ősi elemek hatása alól. Amíg a
magyar az anyanyelvünk, addig a magyar ze
nei nyelv sem lesz idegen a hazai muzsikusok
tól. Nem véletlen, hogy a külföldi kritikusok
még az avantgarde alkotásokról is megállapít
ják, hogy szerzőjük magyar, felfedeznek szá
mos olyan magyar vonatkozást bennük, ami a
mi fülünknek már fej sem tűnik. A zene önma
gában, minden gyökerétől megfosztottan - el
képzelhetetlen. Gondoljunk az eszperantóra!
Híveinek minden erőfeszítése ellenére ma is
csak másodfunkciói vannak; nem teljes érté
kű, mert nem az élet igényei alakítják, hanem
kimódolt szabályok szerint épül. S legfeljebb
szóbeli kommunikációra alkalmas; mert né
hány megszállotton kívűl - még a műnyelv is
merői közül is - ki ír, ki olvas eszperantó
ul. .. ?

- Kodály íróember voltát már említette. Ed
dig publikált jegyzetei. tanulmánya í, leveleí
alapján viszont azt is tudjuk, hogy rendkívül so
kat olvasott. Mesterségén, a zenetudományon
kívül milyen könyveket vett kézbe a legszíve
sebben?

Válasz helyett Kodályné átvezet a könyvtár
szobába. A kötetek. kották - ezer- és ezerszám
- úgy sorakoznak a polcokon, ahogy a mester
elrendezte. Külön osztályban a nyelvkiinyvek, a
szépirodalom, a filozofia, a zenetudományi
munkák ; az értékesebb, ritkaságszámba menő

darabokat üvegszekrényben őrizte.

- Sokat olvasott, s rendszerint alaposan fel
dolgozott magában mindent - erről jegyzetei

is tanúskodnak. Megfontolt, megrágott lé
nyegtelennek tűnő dolgokat is. Ilyenkor meg
szűnt számára a külvilág. Egyébként kötetle
nül dolgozott, mindig, mindenhol kész volt a
munkára. Ahogy a laikus elképzeli: a zene
szerző úgy komponál, hogy leül a zongorához,
eljátszik különbőző variációkat, s ezekből las
san-lassan kialakul a zenedarab. Erről szó
sincs! Kodály legalábbis nem így dolgozott,
hanem többnyire fejben, íróasztal mellett vagy
séta kőzben. A muzsikusnak intenzív belső

hallása van, s ez alkalmassá teszi őt arra, hogy
képzeletben alkosson. Ahogy a legtőbbünk

nek a szóra van ilyen belső hallása ~ magunk
ban fogalmazni mindnyájan tudunk -, a zene
szerző a hangokkal képes magas színvonaion
"eljá tszani".

- Nagy művészekkel gyakorta előfordul,

hogy megpróbálják őket vélt vagy valódi érde
kek-értékek nevében kisajátítani. Ez alól Ko
dály sem kivétel. Egyesek a népi ihletésű alko
tót magasztalják benne, mások csak mint nagy
vallási zeneszerzőt emlegetik, s vannak, akik a
tudóst, a pedagógust jelentékenyebbnek tartják
a zeneköltőnél.

- Kodály adakozó ember volt, nemes célo
kért ő is kisajátította saját magát. Ha él - ha
élne - a teljes Kodály-portré, akkor nem baj,
ha valaki munkásságának ezt vagy amazt az
oldalát hangsúlyozza. Petőfit mint forradal
márt, mint a szerelmes versek költőjét s mint
tájleírót egyként óriásnak tartjuk, ki-ki alkatá
nak megfelelően találja meg Benne a neki tet
szőt. Ugyanígy van ez a nagy muzsikusokkal
is. Én nem hiszek abban, hogy Kodály első
sorban vallási zeneszerző volt, bár írt egyházi
zenét; nem hiszem, hogy főleg népdalfeldolgo
zó, noha munkásságának jelentős része köz
vetlenül kapcsolatos a népzenével. Egyetemes
értékű, szuverén alkotónak tartom, aki ezzel
is, azzal is foglalkozott, és - hadd legyek elfo
gult - így teremtett maradandót, ha úgy tet
szik halhatatlan műveket is.

- Ez a sokfelé nyitott, mindenre kérdező s vá
laszt kereső embertípus - a szakmák, a tudomá
nyok specializálódásával - egyre ritkább ko
runkban. On hét esztendeig élt együtt vele. Mi
lyennek látta őt, melyik tulajdonságát tartja a
legjellemzőbbnek ? Sokrétű érdeklődése a ma
gánéletben is megmaradt, avagy - mint a szóra
kozott professzorokról hírlik - akkor is elsősor

ban a munkára; a műre koncentrált?
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- Ha dolgozott, tényleg elsüllyedt körülötte
a köznapi világ. De amúgy minden érdekelte,
mindenre figyelt, volt véleménye az esemé
nyekről, az emberekről. A másik embert na
gyon komolyan vette, tisztelte benne az övétől

eltérő nézeteket is. Ha nem értett egyet vele,
vitatkozott, de nagyon ügyelt, hogy az illetőt

meg ne sértse. A számára elfogadhatatlan ál
láspontot tekintette ellenfélnek, s nem az em
bert. Én még nagyon fiatal voltam, de feltűnt
nekem, hogy soha nem rejti véka alá a vélemé
nyét. S ami a vitakészségtől elválas~thatatla~:

tudott a partner fejével gondolkozni, s ha az Il
letőnek igaza volt vele szemben, azonnal el
ismerte. Nem csinált presztízskérdést abból,
ha alulmaradt. Mindenkivel megtalál ta a kellő

hangot. Annyiféle látogatója volt, hogy ez
nem is lehetett másként. Jöttek a régi cselédek,
falusi bácsik, akiknél hajdani gyűjtőútjain

járt, tanárok, orvosok, akadémikuso~ - mi~d

másféle beszédmódot igényelt. Igaz, Ide mm
denki a legjobb énjét hozta, ezt Kodály is ész
revette, s köszönetképp tisztelte meg őket a
maga alkalmazkodásával. Soha nem vettem
észre rajta türelmetlenséget, pedig rengeteg
vendégünk volt. Korábban rettenetesen szen
vedett, ha nem hagyták dolgozni, de utolsó
éveiben kifejezetten kívánta a társaságot. Ta
nítványai, barátai mondják, akik jóval régeb
ben ismerték, mint én, hogy élete végefelé sok
kal közIékenyebb, barátságosabb, nyitottabb
volt mint fiatal korában. Első feleségének
na~-nagy erőfeszítésébe került, hogy biztosít
sa számára a nyugalmat, sok apró-cseprő, ám
nélkülözhetetlen dolgot 'elintézett helyette.
Ezeket a magam lehetőségeihez képest én is
igyekeztem átvállalni. Szeretett utazni, ami. ré
gebben szintén fárasztotta, szívesen ment Ide
gen emberek közé, idegen tájakra, város~k~~.

S ami csodálatos: mindenre futotta az idejé
ből. Azt mondta, a pontos időbeosztást még
az Eötvös-kollégiumból hozta magával. Reg
gel korán kelt, egy órát tornászott, dolgozott,
eleget tett a protokoll-szokásoknak ; délután
vendégeket fogadtunk vagy társaságba men
tünk, ötkor teáztunk, utána sétáltunk, vacso
ráztunk. S közben tanított, írt, komponált.
Mikor? Szerintem a nagy belső rendezettség
nek köszőnhető, hogy az életét is rendezetté,
rendszeressé tudta tenni. Ez csak kevesek nek
adatik meg.

934

- A belső rendezettség nyilván összefügg
mély hitével.

- Erről nemigen beszéltünk. Mindenbe be
avatott, ami foglalkoztatta, de nem kívánta, s
főleg nem erőszakolta, hogy mindenben feltét
lenül kövessem. A hitet belső ügynek tekintet
te, nem kérkedett vele. Templomba sem jár
tunk, vallásossága egyáltalán nem volt külsőd

leges. Engem mindig arra nevelt, hogy magam
oldjam meg a problémáimat, felkészített, hogy
megbirkózhassam mindazzal, amit életnek n~

vezünk. Csak a tisztasági ügyekben volt ke
nyes - mind a gondolat, mind a test tisztaságát
és erőnlétét tekintve. Mert hitt - most a szó
nak nem a vallási értelmében - a szellem és a
test egységében, a művészet erejében, az embe
ri szándék őszinteségében. Különben nem
produkálhatott volna ennyi mindent. Hit nél
kül mindez valóban nem ment volna, csak
hogy a hit komplex valami, nem szabad egyet
len fogalomra leszűkiteni, az istenhitre sem.
Elválaszthatatlan tőle a világba, az életbe ve
tett bizodalom. A vallásos ember Kodály mű

veiből nyilván az egyházi vonatkozásokat
emeli ki, a marxista talán a népi vagy a közös
ségi elemeket. De leeövekelni őt ide vagy oda
- nem lehet, nem is szabad.

- A mű mint teljes egész többször szóba ke-
rült beszélgetésünk során. De az egyszerű zem;
kedvelő számára felmérhető ez a teljesség? En
vitatkoznék azzal a megállapításával is, hogya
részletek is csak a totalitás ismeretében értékel
hetők és élvezhetők . . .

- Én ezt nem mondtarn, illetve a részletek és
a teljesség kölcsönhatását említve a tudomány
feladatára és felelősségére céloztam. A zene
hallgató, a közönség nyilván az egyes műveket

is értékelheti, még akkor is, ha csupán egyet
kettőt ismer közülük. Kodálynak sem minden
darabja egyetemes léptékű, nem mindegyik
vall az alkotó zsenijére. De a nagy műveket is
mernünk kell! A nagy mű világító pont az éle
tünkben, bátran mérhetjük magunkat hozzá.
Kitágul előttünk a világ, meglátunk dolgokat,
amelyek mellett különben elmentünk volna.
Ha csak néhány ilyen szem- és szívnyitogató
művet írt Kodály Zoltán, már sokat, nagyon
soka t tett mindannyiunkért, Amig lesz magyar
zene, lesz magyar nyelv, a neve fennmarad.
Méltán.

BÁLINT B. ANDRÁS


