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Egyetlen mondatba 
s�ríthet� felismerés*

– Az utolsó levélinterjú –

Szabó Magdát 90. születésnapjának közeledtével lelkes olvasói, a sajtó, a kul-

turális intézmények munkatársai – szeretetük és megbecsülésük jeléül – sze-

mélyesen szerették volna üdvözölni. Színdarabja bemutatóira, olvasótalálko-

zókra, avatókra invitálták. Ereje fogytán volt, de hite és munkabírása arra sar-

kallta, hogy eleget tegyen minden felkérésnek. Egy hozzá látogató újságíróval 

folytatott beszélgetéssel kezdünk,2 majd azzal az interjúval folytatjuk, amelyet 

Thomas Marco Blatt norvég költ� és folyóirat-szerkeszt�vel közösen állítottunk 

össze. Azt terveztük, hogy Norvégiából egy megbeszélt id�pontban Budapestre 

utazunk az írón�vel való személyes beszélgetésre. Végül arra kaptunk lehet�-

séget, hogy a kérdéseinket s a válaszokat mail-levelezéssel bonyolítsuk.

Kovács katáng Ferenc: Norvégiában nem elterjedt a polgári regény. Az Ön f�-

h�sei többnyire polgári háttérrel rendelkez� személyek. Miért?

Szabó Magda: Ez nem fedi a valóságot, hiszen nemcsak regényeket írok, 

hanem drámákat, esszéket, tanulmányokat, útleírásokat, rádiójátékokat is, 

amelyek teljesen más közegb�l merítik mondanivalójukat. A  regényeim egy 

része csak annyiban polgári, amennyiben a családi hátterem, neveltetésem, 

iskoláim ebb�l a közegb�l valók, így az els�dleges élményeim is innen táp-

lálkoznak. Minden regényemben különböz� korosztályokba tartozó h�sökkel 

dolgozom, mert eleget tapasztaltam, hogy egyazon tény más értékelést és 

megvilágítást kap aszerint, ki az, aki reagál rá, miféle emléktartalom és hány 

évtized visszatekintési lehet�sége birtokában.

– Írócsaládból származik, mindig is író akart lenni? Mikor kezdett írni?

– Valóban, anyám meséi, apám novellái akár kiadhatók is lennének, a mi 

családunkban mindenki író volt a maga módján. Mind a ketten minden este 

meséltek nekem, csak úgy a fejükb�l. Én azt hittem, hogy a mesekönyvek tel-

jesen feleslegesek. Mire valók? Esténként mindenkinek az apja, anyja odaül az 

ágya szélére, és mesél. Teljesen természetes volt, hogy én magam is eszmélé-

semmel egy id�ben már verset, rímet faragtam, mesét írtam. Nem akartam én 

író lenni, pedagógusnak készültem, a latintanári pályától nem tudott eltéríteni 

* A NORDAHL & EFTF. norvég irodalmi folyóirat felkérésére készített interjú röviditett változata 

az írón� halálát követ� héten Thomas Marco Blatt norvég költ� átiratában jelent meg az oslói 

Morgenbladet cím� hetilapban. A teljes szöveg az Ungarsk samtidslitteratur cím� antológiá-

ban (Jung Forlag, 2008) olvasható Ingvild Holvik fordításában.
2 „Hogyan bírja még ma is er�vel a rengeteg interjút, közönségtalálkozót, dedikálást? – Isten 

vagy ad er�t, vagy nem. Mindig nagyon örülök, ha meglátogatnak, kérdeznek, és nagyon 

örülök, ha tudok rá válaszolni. Mindenkivel úgy beszélek, mintha az ismer�söm volna. Soha 

nem mondtam senkinek azt, hogy ne zavarjon.”



ÉVNAP

7474

még apám se, aki színészn�nek szánt. 10-12 éves koromban fedezte fel képes-

ségeimet Szondy tanár úr, aki kegyetlen módon próbált bel�lem írót faragni, 

kijavította zsengéimet, olyan látásmódra tanított meg, amiért máig hálás va-

gyok neki. Az én szüleim esetében egy vidéki városban majdhogynem abnor-

mális jelenség volt az írói munka. Hogy egy városi tanácsos novellákat írjon, az 

csaknem azonos volt az elmebajjal. Egy városi tanácsos menjen közgy�lésre, 

és ne járkáljon a színház körül, és ne próbáljon verseket írni hetvenéves korá-

ban arról, hogy öregszik, és milyen, ahogy a ragyogó fi atal fodrászlány levágja 

a fürtjeit, � meg hogyan érzékeli ezekkel a hulló fürtökkel az elmúlt és végkép-

pen lezáródó id�t. Amikor Szondy tanár úr, az a nevel�m, aki észrevette, hogy 

talán az átlagosnál nagyobb készséggel írom a magam gyerekes munkáit, el-

kezdett szabályos tréning alá venni, szóval amikor elindultam ezen a pályának 

még nem is nevezhet� úton, olyan volt a gazdasági és társadalmi helyzet, hogy 

eszembe se jutott, hogy én a tanár úr által észrevett képességeimet komolyan 

vegyem, és azt mondjam: kérem, én író leszek. A Szabó-házban volt, hogy nem 

volt mit enni, de volt Encyclopedia Britannica, és én latinul beszéltem három-

éves koromban.

– Tudomásunk szerint kezdetben verseket írt. Kés�bb regényeket, majd 

színdarabokat. Mesélne nekünk a különböz� m�fajok közötti kalandozásai-

ról? Természetes, hogy a verselést a regényírás kövesse? Szereti váltogatni a 

különböz� m�fajokat? Miért?

– El�ször is, én gyerekkoromtól kezdve mindenfélét írtam, nemcsak verset. 

Egyszer rájöttem, hogy színészn� leszek, másszor színdarabot írtam, megint 

másszor meséket, aztán nagyon sok verset írtam középiskolás koromban. Kez-

detben valóban verseket írtam, a hallgatás éveiben azonban mondanivalómat 

már nem ebben a formában, hanem prózában tudtam kifejezni. Anyám halála 

után pedig már egyáltalán nem írtam verset. Kritikusaim szerint a prózában is 

megmaradtam lírikusnak. Hogy miért hagytam abba a versírást? Csupa keser� 

dologról lehetett csak verset írni akkoriban, én is ezt próbáltam csinálni. De ne-

kem elegem lett egy id� után abból, hogy a versekben mindenki azt írja meg, 

hogy neki milyen rossz. Ezt nem így kellene, gondoltam. Aztán Piroska nagyné-

ném temetésén ért valami, ’53-ban. Mindenki mindennel foglalkozott, csak az 

elhunyttal nem foglalkozott senki. Ez nekem nagyon rosszulesett, mert nagyon 

szerettem Piroskát. Ez a temetés volt írói életemnek a legfontosabb pontja. 

Gondoltam, ezt meg kellene írni. Megírni, de nem versben. Hogy miképp ju-

tottam el a harmadik m�fajhoz, miután a lírikusból epikus, s most a regények 

mellett színdarabokat és rádiódrámákat is írok? Egész életemben izgatott a 

dráma, gyerekkoromban iskolatársaimból miniat�r színtársulatot szerveztem, 

darabot írtam, de írtam én iskolai ünnepélyre is épp elég színdarabot, tanár 

koromban. A színház világa mindig is izgatott, valami felemel� érzés, ahogy a 

színészek játékukkal hozzá tudják adni a megírt szerephez azt a többletet, amit 

esténként megformálnak a színpadon.

– Mi sarkallja Önt az írásra?

– Ha nem akartál író lenni, akkor nagyon könny� erre a válasz. Azt kérded 

a Jóistent�l, miért teszed ezt, nekem sokkal jobb volt, mikor tanár voltam, tud-

tam, mikor vagyok szabad, most meg sosem tudom, mert nem tudom kiszámí-

tani a döntéseidet. Olyan fáradt vagyok, majd felfordulok, de Uram, te akartad, 



ÉVNAP

7575

biztos adsz hozzá er�t is. Nehéz írói életem volt, kormányoktól függött, egyet-

len isteni kegyelem volt velem, hogy hamar megismert külföld és Hermann 

Hesse. Hiszek abban, hogy minden alkotónak minden alkotásával el�bbre kell 

vinni a világot. Ehhez a felismeréshez nem kellett a feln�ttség értelme, nem 

hiszem, hogy lett volna életemnek bármikor is olyan korszaka, mikor nem lát-

tam volna világosan az írástudó felel�sségét. Mindennel, amit írtam, írok, írni 

fogok, segíteni akarok abban, hogy tisztább, szebb, becsületesebb legyen az 

élet. Ezt néha úgy fogalmazom meg, hogy: „így tégy és ilyen légy”, néha meg-

fordítva: „ne így tégy, ne ilyen légy”. Bárhogy fogalmazom, ugyanazt üzenem 

az olvasóknak: „Vigyázz a világra!” Nem hiszek abban, hogy az irodalom játék. 

Az életet akarom megírni, olyannak, amilyen.

– Mi az ismérve a jó regényh�snek?

– Semmi szín alatt nem az, hogy pozitív vagy negatív fi gurát formál meg 

a regényben. Az én világomba beletartoznak az �sök és a halottak, akik sze-

rettek, és akiket szerettem. Sosem ábrázoltam csak jó és kellemes embere-

ket, nincs sterilen jó világ. Ártatlanokkal és b�nösökkel, az igaz út ismer�ivel 

és tévelyg�kkel is együtt kell élnünk, biztos, hogy valahol nekik is megvan a 

maguk által megmagyarázható pici igazuk, s ha azt megfejtjük, könnyebben 

megértjük �ket.

– Vä inö Linna fi nn író mindennap három oldalt ír. Mi az Ön módszere? Mi-

lyen rendszerességgel, hány oldalt ír naponta, milyen napszakban, írógéppel, 

kézzel, számítógépen?

– Minden regényírásom azzal kezd�dik, hogy egy frappáns, egyetlen mon-

datba s�ríthet� felismerés kezd izgatni. A  probléma mindinkább közeledik 

hozzám. Aztán csak nézek magam elé, kávét iszom, beszélgetek vagy a vi-

rágaimat locsolom, és közben gondolkodom. Írásaimat többnyire egy évig is 

komponálom magamban. Csak akkor ülök az írógéphez, amikor a fejemben 

az utolsó mondattal is elkészültem. Amikor írok, akkor már csak szerkesztek. 

Én szigorú terv szerint dolgozom, kezdett�l otthon vagyok h�seim házában, 

tudom a regényem utolsó mondatát is; ha közben, miel�tt elkészültem, beszél-

nék róla – az olyan lenne, mint amikor valaki kiengedi a kávéf�zésnél a g�zt. 

Ha elmesélném, amit meg kell írnom, megfosztanám a munkafolyamatot a 

feszültségt�l. Még a kiadónak is álszinopszisokat írok: miel�tt regénybe fogok, 

kitalálok a nyilvánosság számára valami hasonlót.

– Mi az irodalom és a vallás kapcsolata?

– Valahol az igazi irodalomnak is az a feladata, mint a vallásnak, kijelölni a 

végs� erkölcsi célt, felszabadítani a kegyelem motiváló erejét. A szeretet, a mo-

rális iránymutatás. Énhozzám az Isten különlegesen irgalmas volt, mert élete-

met olyan emberek társaságában indította el, akikt�l mérhetetlen mennyiség� 

spirituális adományt kaptam. Hív� ember vagyok, úgy gondolom, az ítélet joga 

nem az enyém, hanem Istené. Megköszönöm Istennek, hogy a mögöttem ma-

radt írásokból ma egyetlen mondatot sem kell kivennem vagy megtagadnom. 

Sok mindenben hiszek, az emberben is, amelyik irtózatosan rossz és irtózato-

san jó, mint minden az életben.

– Milyen volt írónak lenni a szocializmusban?

– Engem korán megismert külföld, ez volt az én nagy szerencsém. 1958-ban 

rehabilitáltak, megkaptam a József Attila-díjat, majd újabb 20 évnek kellett 



ÉVNAP

7676

eltelnie, amikor hivatalosan is tudomásul vették, hogy ez a Szabó mondja a 

magáét, nem ismer megalkuvást. Ekkor kaptam meg a Kossuth-díjat. Szerin-

tem az egész Újhold írhatott, azazhogy megjelenhetett volna éjjel-nappal az 

ötvenes években, hogyha megírjuk azt, amit a párt akart. Révai 1949-ben a 

reggel nekem megszavazott Baumgarten-díjat délben visszavette. Az ötvenes 

években, mikor az asztalfi óknak írtunk, egymásnál is rejtegettük a kéziratokat, 

mert számoltunk a házkutatással. Ezeket a rejtett kéziratokat eljuttattuk Mirza 

von Schüching német bárón�höz, aki azt mondta, ha kockáztatom a nyaka-

mat, � összehozna valakivel, a könyvet ki kell csempészni nyugatra, mert ott 

azt hiszik, hogy itt más, mint az új hidak építése és a munkások és parasztok 

felemelkedésének ábrázolása, nincs is. � tudja, hogy van egy rejtett irodalom 

Magyarországon. Nos, a kéziratok eljutottak Hermann Hesséhez. ’56 után már 

nem t�nt teljesen reménytelennek az itthoni kiadás sem. A hatvanas években 

szépen ketté lehetett választani a szakmai kritikát a politikai-ideológiai kri-

tikától. Itthon támadtak sokat, viszont utazhattam, mert hívtak mindenfelé. 

Nem lehetett állandóan azt mondani, hogy beteg vagyok. Kénytelenek voltak 

kiengedni, és ezzel azt is mutatták, hogy �k mennyire nyitottak. Én nem indul-

tam sem itthoni, sem külföldi példák után. Írtam, amit magam alakítottam és 

diktáltam magamnak, és ezentúl is magam haladok az utamon, ha szidnak, ha 

dicsérnek, nyilván holtomig. Az ember nem állhat és nem nézheti a történel-

met, mint egy objektumot, hiszen részese, benne van. Ha az ország szenved, 

akkor az író is vele szenved, hogyha az ország szül, akkor vele végzi ezeket a 

görcsös mozgásokat is.

– Mi jellemzi a második világháború utáni kortárs magyar irodalmat?

– M�vészeti területen nem érzem, hogy harcba kellene szállnom a modern-

ség, közelebbr�l a modern széppróza érdekében. Azok a könyvek, amelyek sem 

mondanivalójukban, sem felépítésükben nem fejezik ki a kort, nem tudnak vele 

lépést tartani, nem várják meg az id� madáchi homokját, mindjárt porosan szü-

letnek, s maradnak és hatnak azok, amelyek ábrázolásában a regény – messze 

elvetve naturalista kellékeit – nem más már, mint az emberi agy tudatmezeje. 

Egyet érdekl�dve várok: mikor sz�nik meg a szívós harc annak érdekében, hogy 

úgy tüntessük fel irodalmunkat, mintha az a tizenkilencedik század elején kelet-

kezett volna; világirodalmi mértékkel mérhet� irodalmunk van, inkább büszkél-

kednénk vele, ahelyett hogy arisztokratikusan kevesek élvezetének hagyjuk iz-

galmas nemzeti kincseinket. Tudatosítanunk kell az iskolai oktatásban azt, ami 

nélkül egyetlen modern m� nem érthet� igazában: az irodalmi kontinuitást. 

Amennyire a kortárs irodalmat ismerem, szerintem az utókor reális mértékegy-

ségek szerint tudja majd rekonstruálni életünket, napjainkat.

– A második világháború élményei gyakran beépülnek a regényeibe. A múlt 

jelenné válik. Úgy t�nik, hogy f�h�seit gyakran ütközteti saját, korábbi énükkel.

– A való életben is így van ez. Gyakran szembesülünk régi énünkkel, sok-

szor vitatkozunk, elemezzük saját magunkat, a korábbi cselekedeteinket vétóz-

nánk meg, ha lenne rá hatalmunk.

– Mit gondol, a regény pszichologizáló aspektusa fontosabb, mint az elbe-

szél�i/történetmesél�i?

– Fontos mind a kett�, de hogy az adott körülmények között, történelmi kö-

zegben, mivé válik az ember, nagyban függ a saját személyisége jegyeit�l, mit 
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enged át magán az adott korból, hogy képes megbirkózni a makacs tényekkel, 

hogy tud úrrá lenni a meglév� kereteken. Engem valóban az eseményeknek a 

regényalakokra való közvetlen és közvetett hatása érdekel. Az öregkor tanul-

sága szerint csupán néhány hely, id�pont és epizód számít egy emberéletben, 

minden más csak kitöltötte a törékeny létet. Szívesen kalandozom a regény-

alakok tudatalatti érzelmeiben, olyan szellemi mechanizmusok járulnak hozzá 

ugyanis cselekedeteikhez, amikhez valóban a pszichologizáló aspektus léte 

fontos.

– Milyen a viszonya más m�vészeti ágakhoz?

– A festészetet, a zenét szeretem, még ha nem is értem minden mélységé-

ben. A színház, az én egyik szerelmem, tele van, szinte nélkülözhetetlen mó-

don, a más m�vészeti alkotások folyamatos jelenlétével, csak ezek együttese 

adhatja ugyanis az összhatást.

– Az ajtó c. regényében görög utalások találhatók, a Mózes egy, huszon-

kett�ben Ábrahám és Mózes a Bibliából. Mit jelent Önnek az írásaiban a misz-

tikum és a mitológia?

– Ne felejtsék, én latin szakos tanár is vagyok, no meg tanultam görögül is. 

Gyerekkoromban apámmal való beszélgetésünk állandó szerepl�i a mitológia 

világából ismert alakok. Hiszek a szenvedély létjogosultságában, m�vészi áb-

rázolásának jogosultságában is (ebben egyébként a görögök is hittek, sikerült 

megfogalmazniuk valamit a világirodalom számára), s bármilyen szívesen von-

ják is kétségbe, abban is, hogy bizonyos emberek bizonyos érzései évtizedekig, 

esetleg holtukig, s�t azon túl is meg�rzik intenzitásukat.

– Van irodalmi példaképe?

– Gyerekkoromban tíz évvel id�sebb bátyám könyveit olvastam, May Ká-

rolyt, Defoe-t, Jack Londont. Olyan indiánszakért� lettem, hogy tanár korom-

ban mindig szót értetettem fékezhetetlennek kikiáltott osztályommal. Nagyon 

szerettem a Micimackót és Kipling m�veit. Hamar elolvastam minden Grimm-, 

Hauff- és Benedek Elek-mesét. Kés�bb pedig, amikor tréningre fogott taná-

rom, aki írónak nevelt, elbúcsúztam az ifjúsági m�vekt�l. Következtek a fel-

n�tt klasszikusok. Arany János az a költ�, akit nemcsak gyerekkoromban, de 

feln�ttként is zseniálisnak tartok. Kaptam apámtól egy utolsó ajándékot. Azt 

mondta, könnyen tanulsz verseket, adok neked egy névjegyet. A te névjegyed 

úgy fogják hívni, hogy Pet�fi  Sándor. Itt van a Szeptember végén németül, 

olaszul, angolul, franciául, tessék megtanulni. Te nem vagy senki, és nem te 

döntöd el, hogy vagy-e valaki. Pet�fi  igazolta magát, Pet�fi  a világörökség kin-

cse. Többet nem tehetsz az emberekért, mint hogy ezt a verset adod nekik.

– Milyen a viszonya az irodalmon belül a tragédiához és a humorhoz?

– Szeretem a szenvedélyeket, a közönnyel nem tudok mit kezdeni. A mér-

leg mind a két irányban kibillenhet. Mindegyik érzésnek megvan a maga helye 

és szerepe nemcsak az irodalomban, de a mindennapi életben is.

– Hogyan válik valaki jó íróvá?

– Munka közben ugyanazt érzem, amit a jó úszó a tengerben, hogy hala-

dok, és sikerül a szirteket, zátonyokat elkerülni. Ez nem jelenti azt, hogy ne 

lennék a veszély tudatában, de ez a biztonságérzet hozzátartozik az írói munka 

öröméhez. A  történelem sajátos röppályára reptetett, buktatókkal, kitér�k-

kel, kudarcokkal és megvalósulásukkal. Bár kormányozni nem kormányzom 
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a dolgokat, emberi példámmal, lelkiismeretem szerint, mégiscsak formálom 

valamennyire. Én úgy lettem író, hogy nem is akartam az lenni, tehát nyilván 

egész életemben az voltam, és egyszer csak ezt valaki kimondta. Minden író-

nak megrajzolható m�vészi profi lja van, maga teremtette világa, saját stílusa, 

jellegzetes szavai. Mikor egyetemre jártam, fel kellett tudnom ismerni a letakart 

nev� szerz� kiragadott mondatai alapján, ki írhatta ezt a szöveget. A jó író jó 

író, a rossz író meg rossz író. Egyet biztosan tudok, ha a halálos ellenségem, 

akit úgy utálok, hogy ha ránézek, akkor rossz napom van, de ha jót ír, akkor 

azt mondom, amit letett az asztalra, az zseniális, és köszönöm neki a magyar 

irodalom nevében.

– Mi az irodalom feladata?

– Az író panaszkodik, félreveri a harangot, sikolt, átkozódik, fél lábon táncol 

vagy g�gicsél alkata és reakciója, témája és mondanivalója szerint, közli, amit 

észrevett a világból, olykor, ha oka van rá, még örül is. Még a legösztönöseb-

ben dolgozó író is tudja, hogy önmagán és a jelenkoron kívül mindennel, amit 

valaha alkotott, az utókornak el kell számolnia. Aki szeret olvasni, és akinek a 

könyv a társa, annak mindig van barátja. Akkor is, ha egymaga van a szobában. 

Kinyílik a világ. Ez egy olyanfajta élmény, ami ismételhet�, az írók akár évszá-

zadok után is társul szeg�dnek valakihez, osztoznak magányában, útmutatást 

adnak, vigaszt jelentenek.

Utóiratként álljon itt a bevezet�ben már említett beszélgetés zárómondata. 

Ezzel emlékezzünk az idén 100 éve született Kossuth- és Femina-díjas Szabó 

Magdára:

„Mint minden kálvinista ember, tudom, hogy ami jó, el is múlik egyszer. 

Nem szeretném, hogy elmúljon, pedig el fog múlni, egészen biztos. Nem ma-

radok mindig itt.”

Oslo, 2017, Kovács katáng Ferenc
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Sziklavári Károly

Háry János kalandozásai 
Garaytól Kodályig

– Daljáték és szent t�z –

Új fejezet nyílt a magyar zeneszerzés történetében az 1920-as évtizeddel. 

A  nemzettragédiák kiváltotta sokk lelki és szellemi ellensúlyaként régi-új 

alkotói eszmény született ekkor, amelyet sokfajta m�vészeti megnyilatkozás 

képviselt, köztük három, nevezetes kompozíció is: Dohnányi Ern� Ünnepi 

nyitánya, Bartók Béla Táncszvitje és Kodály Zoltán Psalmus hungaricusa.1 

A  taktusaikból kiáradó – félrehallhatatlanul korszer� – közösségi hang a 

nemzeti összetartozást jelképezte immár, másfél-két évtized uralkodó in-

dividualizmusa után mintegy visszatalálva ezzel a romantika elvesztett, ha-

gyománygyöker� ideáihoz.2 Mindhárom szerz� a nemzet pillanatnyi sorsára, 

legf�képp a trianoni traumára refl ektált említett m�vével, s Kodály Magyar 

zsoltára annak „örök mementó”-jaként szolgáltatott – s�t, szolgáltat azóta 

is – „minden igaz lélek el�tt igazságot […] a magyarságnak és reménységet 

utódainknak”.3

A hangvételét tekintve olyannyira újszer� Psalmus Hungaricus vízválasztó 

– egyszersmind számos kés�bbi elágazás kiindulópontja – lett az életm�ben, 

hiszen Kodály alkotásainak jellegzetes m�fajköre épp annak világa nyomán 

b�vült ki a kollektív szellem� vokális kis- és nagyformák, s  mintegy párhu-

zamosan a közösségi hangú zenekari muzsika irányában.4 De az alaptónust, 

a kifejezésmód közvetlenségét – a mondanivaló tartalmi jellegével és erejével 

együtt – önmagában is örökölte jó néhány azt követ�, nagyszabású kompo-

zíció. S e Psalmus utáni Kodály-m�vek lelkületét immár ugyanúgy a nemzeti 

fölemelkedés gondolatisága hevítette át, ahogyan a kor megannyi, honi „írás-

tudójának” számára is ugyanez jelentette a központi kérdést akkortájt papírra 

vetett elmélkedéseikben: e Kodály-szerzemények apoteózis-hangja zenei esz-

közökkel hirdette meg a kibontakozás, megújhodás eszméjét a tragédiák sora 

1 E három m� egyazon estén, 1923. november 19-én, a Pest, Buda és Óbuda egyesítésé-

nek félszázados jubileumán rendezett díszhangversenyen került els� alkalommal a közön-

ség elé.
2 Ennek folyamatát megjelenés el�tt álló tanulmányában vizsgálja behatóbban is a jelen sorok 

szerz�je: Individualizmustól a kollektív szellemig. Gondolatok a magyar zeneszerzés 1920-as 

évtizedbeli hangváltásáról.
3 Idézetek: Ordasi Péter: „Igaz vagy, Uram!”. Kodály Zoltán zsoltára, Szeged. A város folyóirata, 

19. évfolyam, 12. szám (2007. december), 8–11.
4 Mely utóbbi tényen sem a Magyar rondó korábbi keletkezése, sem az nem változtat lényege-

sen, hogy a Marosszéki táncok komponálásának ötlete vélhet�en még közvetlenül a Psalmus 

el�tti id�szakra nyúlt vissza.
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után.5 Ez sejlik föl a Háry János vagy a Székelyfonó díszletei mögül; ugyanez 

tekinthet� a Marosszéki vagy a Galántai táncok legfontosabb m�vészi üzene-

tének, melyet a Psalmus megírása után a nemzet legünnepeltebb zenekölt�je 

intézett immár magához a nemzethez; a sor egészen a grandiózus Páva-va-

riációkig folytatható.

Kodály els� teljes estét betölt� daljátéka, a Háry János három esztend�-

vel követte a Psalmus Hungaricust.6 Ám a kollektív tónus itt helyenként már 

olyan összetett spektrumú nemzeti apoteózis-hanggá er�södött, amely ebben 

a formájában ismeretlennek számított még a Psalmus zenéjében. Daljátéká-

nak stílusrétegeivel is részint a nemzeti múltból merítve villantotta föl annak 

nagyszer�ségét a zeneszerz�, hogy az apoteózis révén a magyar fölemelke-

dést hirdethesse meg. De a Háry jöv�t ígér� végkifejletében a Psalmus roko-

na is egyszersmind. Ahogyan a Zsoltár zárószakasza el�tti nagy föllángolást 

követ�en mintegy visszacsöppenünk a szomorú jelenbe (1923 jelenébe), 

ugyanúgy értelmezhetjük a daljáték végs� zenei eseménysorát is: el�bb a 

„Tiszán innen, Dunán túl…” melódiájának dúrrá fényesedett, megdics�ült 

visszaidézésében kulmináló, majd azután verbunkos-forgatagban tet�z� apo-

teózis-hang, s ellentétképpen a fokozatosan elcsöndesül� melódia („inkább 

nézem az abonyi kett�t…”)7 realitás-íz� végpontjába torkolló halk befejezés 

kett�sségeként, amely legalább annyira tekint az akkori jelenre, mint Háry 

hajdanvolt jelenére. (Ráadásul a két m� eme végs� apoteózisainak kezdete: 

Psalmus: „Az igazakat”, Háry: „Szegény derék, magyar nép”, zenei felépítésé-

ben is egymás rokona.)

A már a Székelyfonó 1924. évi �sváltozatában színpadra vitt parasztdal kol-

lektív alaptulajdonságai mellett, eredend�en közösségi szellem� volt a magyar-

ság egykori muzsikájának az a messze földön híressé vált rétege is, amelyet 

ma verbunkos összefoglaló névvel illetünk – épp ezt a dics�séges nemzeti ha-

gyományt ne olvasztotta volna Kodály a cselekményében is épp e repertoár vi-

rágkorába viv� daljáték zenéjébe?8 Melynek végeredményeként olykor a feldol-

gozott parasztdal is a verbunkosmuzsika hajdani kelléktárával körítetten szólal 

meg (mint a hangszeres varázsfényben fürd� „Tiszán innen, Dunán túl…”). Ko-

dály munkája így a magyar XIX–XX. század egyfajta zenei szintézise lett, végs� 

fokon éppúgy össztársadalmi lelkületet kifejezni tudó m�vészi megnyilatkozás-

ként, mint amilyen szerepkört – egykori, még él� és fejl�d� voltában – maga 

a verbunkosmuzsika betöltött. S ahogy eszmeiségében a Háry a magyar lélek 

5 Erre már Olsvai Imre népzenekutató rámutatott, a Magyar Kodály Zoltán Társaság 2003. évi 

konferenciáján, A Galántai táncok titkos tartalma címmel tartott el�adásában.
6 Bemutató: Magyar Királyi Operaház, Budapest, 1926. október 16. M�fajmegjelölése akkor 

még Daljáték 5 kalandban, el�- és utójátékkal volt, majd az alkotók elhagytak egy kalandot az 

els� el�adások után. A m� teljes címe: Háry János kalandozásai Nagyabonytul a Burgváráig, 

Op. 15. Szövegírói: Paulini Béla és Harsányi Zsolt.
7 E két, fönt nevezett népi melódia szövege közvetlen formában juttatja kifejezésre a darab f� 

eszmei gondolatát; szerkezeti értelemben mindkett� pillér-dallamnak számít a m� folyama-

tában.
8 S ennek lényegén az sem változtat, hogy a beolvasztást különböz� lépésekben végezte el a 

komponista.
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apoteózisa9 – nem sz�k érvény�en a magyar parasztságé10 –, ugyanúgy zenei 

világában sem egyszer�en és kizárólagosan a parasztdal színpadi apoteózisá-

vá lett a darab, hanem annál teljesebb tartalmúan magyar zenei apoteózissá. 

Magának a parasztságnak a megjelenítése már eleve a cselekményben tartalmi 

kett�sség hordozójának bizonyul: jelentve egyrészt ténylegesen a parasztságot; 

szimbolizálva ugyanakkor, bizonyos helyzetekben, a nemzet egészét – mindkét 

esetben politikai áthallásokkal, amelyekre még visszatérünk.

Mennyiben készítették el� a m�fajbeli és m�fajon kívüli el�zmények a darab 

újszer� vonásait? Garay János elbeszél� költeményére (Az obsitos, 1843) szin-

te mint a szövegkönyv kizárólagos forrására szokás utalni, holott Garay mun-

kája, majd Paulini Béla és Harsányi Zsolt librettója között számos, részint ösz-

szeköt� szerepet is játszó Háry-történet látott napvilágot. Közülük Seress Imre 

két eposz-travesztiája, a Hári [sic] János Iliásza (1885) és Hári János Odyszeája 

[sic] (1886) már tartalmazott néhány olyan motívumot, amelyek visszaköszön-

tek kés�bb az 1926. évi daljátékban;11 Heltai Jen� elbeszél�költemény-füzére, 

Az obsitos (Vitéz Háry János újabb és nevezetesebb cselekedetei és emléke-

zetes vitézi tettei, 1903) aktualitáshordozó voltában tekinthet� a Paulini–Har-

sányi-féle librettó fontos �sének, mivel gondolati téren immár közvetlenül a 

jelent célozta meg.12 Kevésbé lényeges oldalág a Háry-történetek sorában Földi 

Mihály habkönny� ponyvája, a Hári [sic] János házassága (1921), amely csu-

pán felszínesen érintkezik a cím által sugallt m�vel�dési hagyománnyal. Annál 

fontosabb el�zménye volt az Operaház színpadán diadalt aratott daljátéknak 

egy 1913-ban keletkezett, majd a rá következ� esztend�ben kinyomtatott re-

gény, amely akarva-akaratlanul sokféle motívumot fogadott magába a hazai 

literatúra rokon hagyományterületeir�l (Rontó Páltól, János vitézen át Toldi 

Miklósig): a Vitéz Háry János h�stettei, Haugh Béla tollából.13 Túl azon, hogy 

9 Ez Kodály személyes kommentárjaiból (1926 és 1926–31) és számos további, kortárs 

nyilatkozatból – amelyekb�l válogatott szemelvényeket mellékelünk a jelen írás függeléke-

ként – egyaránt kiolvasható. (El�bbieket lásd: Visszatekintés II–III. kötet, sajtó alá rendezte / 

közreadja Bónis Ferenc, Budapest, 1982, 1989.) Fölidézve továbbá Szabolcsi Bence gondo-

latát az 1935-ös Zenei lexikon (szerk. Szabolcsi Bence és Tóth Aladár) Kodály-szócikkéb�l: 

m�vészetében „egy teljes világ képét kelti életre” a komponista, melyben minden „egyetlen 

nagy törekvés hordozójává és szimbólumává lesz: ez a törekvés pedig nem más, mint a 

magyarság nagy akarata-vágyódása a benne él� gondolat megvalósítására”. A Háry János 

a magyar élet nagy színjátéka. Értelmezéséhez lásd többek között Sándor János rendez� 

írását: „MAGYARNAK LENNI: TUDOD MIT JELENT?” (Gondolatok a Háry Jánosról), in: A Kodály 

évforduló hazai és nemzetközi kultúrtörténeti vonatkozásai. Tanulmánykötet, Szeged, 2008, 

19–22. Lásd továbbá Pap Gábor m�vel�déstörténész összegzését: Háry és Ruszlán – csil-

lagmítoszi keretben, in: Pap Gábor, Az igazat mondd! (M�vel�déstörténeti írások), Budapest, 

2015, 289–90.
10 Ellentétben a szakirodalomban id�nként fölbukkanó értelmezésekkel.
11 Részletesebben lásd: Garay János. A  bevezet� tanulmányokat írta […] Dr. Tött�s Gábor, 

Szekszárd, 1993, 12.
12 Szembehelyezve a modern, deheroizált („kávéházi”) kor sekélyességét a régi id�k dics�sé-

gével (Garay János, 13.).
13 Újranyomtatva: Szekszárd, 2012. Interneten: http://mek.oszk.hu/11300/11375/11375.htm
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cselekménymozzanatai felt�n� gyakorisággal el�legezik Paulini–Harsányi szö-

vegkönyvének bizonyos elemeit (mint a szerelmi bonyodalmak, a ló betörése, 

csatapillanatok stb.), összekapcsolván így olykor Pet�fi  János vitézét (s�t Ba-

konyi Károly�–�Heltai Jen��–�Kacsóh Pongrác daljátékát is) a Kodály megzenésí-

tette Háry-librettóval, dönt� többlet mutatkozik meg a regény szellemiségében 

az imént fölsorolt, címükben Hárit/Háryt szerepeltet� el�zményekhez képest. 

Hiszen éppúgy a magyarság hagyományos, kollektív léttulajdonságai kapnak 

hangsúlyt Pet�fi nél, Haughnál, majd Paulininél is: a nemesszív�ség, h�ség a 

hazához és a hitveshez; nem kevésbé a magyar ember és lovának összetarto-

zása.14 Fölidézve a címszerepl� hazatérését Haugh könyvéb�l:

„Végre Magyarországba érkeztem; megdobbant a szívem, mikor az ország 

határát átléptem. Hiába, csak igaz az a közmondás, hogy: extra Hungariam non 

est vita. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Bizony-bizony más itt a leveg�, szebb 

a f�, zöldebbek a hegyek, szebben fütyülnek a madarak, s magyarul beszélnek 

az emberek.”15

Ezt a szellemiséget örökli – és örökíti tovább – Paulini librettókoncepciója, 

majd nyomában Kodály zenekölt�i munkája is.

Az 1926 �szén rögvest a modern magyar zenés színpad egyik alapvetésévé 

lett Háry János legfontosabb el�dje viszont m�faján belül, a magyar daljáték 

területén, Bakonyi–Heltai–Kacsóh már említett, örökbecs� alkotásában lelhet� 

föl.16 Paulini–Harsányi librettójának legsúlyosabb és legdönt�bb pillanata a 

társas hazatérés: mid�n Örzse és Háry közös elhatározással, boldogan gyalo-

golnak vissza a falujukba, tehát a magyar valóságba (így a mindenkori magyar 

valóságba: 1926 valóságába is), annak összes szépségét és fonákját ideértve. 

Egészen a Háry bemutatójáig Bakonyi–Heltai–Kacsóh János vitéze jelentette a 

magyar daljátékot a publikum számára, s az elhagyott faluba való visszatérés 

motívuma is e darab természetes örökségeként került át a m�fajbeli utód ha-

sonló dramaturgiai pontjára.17 Végeredményben a kollektív magyar lelkületnek 

ez a specifi kus ábrázolásmódja – öltsön bár testet Háryként vagy János vitéz-

ként18 –, mint önálló-öntörvény� irodalmi és zenei hagyomány, Garaytól kezd-

ve, Pet�fi n át Bakonyi–Heltai–Kacsóh daljátékáig és Haugh regényéig, azután 

pedig Paulini–Harsányi–Kodály alkotásáig ível úgy, hogy nem eseti hatásokról, 

14 Utóbbiról, jóval tágabb – egyetemes asztrálmítoszi – összefüggésekbe ágyazva, lásd Pap 

Gábor hivatkozott írását.
15 Haugh, Vitéz Háry János h�stettei, Budapest, 1914, 99.
16 Amire egyébként meglehet�sen ritkán vetül az elemz�i fi gyelem, holott már a bemutató 

kritikái is utaltak rá. Sokkal lényegesebb összefüggésr�l van szó, mint a Háry János és a nép-

színm�vek viszonya (amir�l ellenben gyakorta értekeznek a vizsgálódók), jóllehet ez utóbbi 

sem érdektelen szempont, hiszen m�faji téren eredetileg a Háry is népszínm�nek indult, ám 

végül daljátékká lett.
17 Hiszen a Vitéz Háry János h�stetteiben (Haugh Béla regényében) még egyedül érkezik vissza 

Magyarországra a címszerepl�, s az ittlét végül keserédessé válik számára. Bakonyi–Heltai–

Kacsóh János vitézének Tündérország utáni hazatérésér�l talán a legszebb méltatás: Pap 

Gábor, János vitéz és a Nagy Titok, Budapest, 2011, 140–141.
18 Vö. Móricz Zsigmond Garay-méltatásával: Uránia, 1907. május 1. (Móricz Zsigmond, Tanul-

mányok I., összegy�jtötte […] Szabó Ferenc, Budapest, 1978, 214.)
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hanem bonyolult összefüggéshálóról beszélhetünk.19 S benne János vitéz és 

Háry János: édestestvérek. (Mi sem lehetne jellemz�bb, mint hogy mindket-

ten egy-egy korszakalkotó magyar daljátéknak váltak f�h�seivé, amelyekhez 

hasonló szerepet betölteni képes utód-darab azóta sem született a m�fajban.)

Azonban még Haugh m�ve sem – és a János vitéz-daljáték is csak rész-

ben  – magyarázhatja annak a közösségi hangnak a megrendít�, katartikus 

erejét, amely a Háry János-daljáték befejezéséb�l, különösen Kodály zenéjéb�l 

sugárzik. Vajon e nemzeti apoteózisba áthajló, kollektív hangot, amelyhez a pa-

raszti osztály imént már ecsetelt szerepköre társul, mint önmagában álló egy-

szeriséget értékelhetjük, vagy pedig párjára is lelhetünk a korban? Ütött-e meg 

valaki abban az id�ben szintúgy apoteózisba átforduló, s erejében a nemzetet 

megszólítani tudó, jelent�ségében Kodályéhoz mérhet� kollektív hangot?

Ütött ám: olyat, hogy attól visszhangzott két évtized magyar közélete! E m� 

pillanatnyi hatását kell�en érzékeltetheti Hamvas Béla visszatekintése: „meg-

rázóbb eseménye a magyar irodalomnak alig volt. A szabadságharcot követ� 

elnyomatás idejében egész irodalom jelentette azt, amit 1919-ben egymagá-

ban egy m�. […] A háború elveszett. Az ország önálló lett, de kétharmad részét 

elvették. Ami megmaradt, azt felforgatták a bolsevikok és kirabolta az ellenség. 

Az elsodort falu írója nem mondta, hogy tudná, mit kell tenni. De aki könyvét 

elolvasta, azt érezte, hogy tudhatja. […] Mi a teend�? Szabó [Dezs�] termi-

nológiájában: magyar népi kollektívum – a paraszt-föld-ország megalapítása 

– nagy közösség – új szabad magyar állam. […] Szabó új emberfajt hirdetett: 

a kollektív magyar típust.”20

Az elsodort falu: e  típusában valamelyest simplicissimus jelleg�, ámde 

ízig-vérig modern hangú háborús nagyregény befejezéseképpen, több száz 

oldal egyetlen ívként ható expresszionista ordítását, vészjaját hirtelen, szin-

te el�zmény nélkül – mégis oly határozottsággal, ahogyan az ébred� hajnal 

sugarai el�zik az éjt – fölváltja a kollektív tónus és tartalom: az értelmes élet, 

azaz a nemzeti jöv� ünnepélyes-eszményi álomképe. E végpont és írói üzenet 

ereje még a mai, kell�en ráhangolt olvasó számára is leny�göz�en katartikus. 

Nemzeti apoteózisként szétáradó, himnikus felragyogásának megdöbbent� 

hatása ugyanúgy érvényesül a m� egészében – dramaturgia, valamint formai 

arányok terén is –, mint amilyen a Háry „Kezd�dik a mese” feliratú tételének 

19 Példaként: Haugh munkájára er�teljesebben hatott Pet�fi  János vitéze, mint az annak 

nyomán készült daljáték, Paulini–Harsányi–Kodály darabján pedig mindhárom m� befolyása 

érezhet�. Külön érdekesség, hogy Heltai Jen� saját Háryja megel�zte a részint általa írt János 

vitéz-szövegkönyvet.
20 Hamvas Béla, Szellemi törekvések a magyar irodalomban (1900–1935), részletek, in: A ma-

gyar Hüperion és más magyar vonatkozású esszék I. (Életm�kiadás 15. kötet, szerkesztette 

Dúl Antal, 2007, 275–276.) Recepciótörténeti alapmunkák híján Szabó Dezs� regényének 

korabeli, szerteágazó hatását tényleg csupán érzékeltetni lehet, olyan példákon keresztül, 

mint a harmincas évtized népi írói, vagy ellenpólusként Hamvas Béla nagyregénye, a Karne-

vál. Szabó f� m�ve tiltva volt az államszocializmus idején, ám azóta is sokan, sokat tesznek 

annak érdekében, hogy a XX. századi magyar próza egyik legnagyobb teljesítménye általá-

nosan mell�zött alkotás maradjon. Egykori közismertsége és szerteágazó, inspiratív ereje 

azonban megkérd�jelezhetetlen tény.
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kulmináló küzdelemhangja után a pár ütemnyi befejezés különös, szelíd fénye; 

ahogyan a Psalmus boldog szigetként induló középszakasza rákövetkezik az 

el�zményekre, vagy ahogyan a daljáték végének „Szegény derék, magyar nép!” 

kezdet� felkiáltása után fölcsendül a m� legsugárzóbb nemzeti apoteózis sza-

kasza. A kor hangja mindez, jellegzetesen és félreismerhetetlenül. Olyannyira 

az, hogy Az elsodort falu cselekménymenete alkotói út megtételét is szimbo-

lizálhatja egyben – önportréként a szellemiek terén sokáig „Ady-tanítványnak” 

számító Szabóét –, ám a látásmód kitágulása, az individualitástól a közösségi 

mondanivaló megleléséig tartóan, a  világháború utáni id�szak több, vezet� 

hazai muzsikusának a pályatörténeti fejleményeivel, köztük Bartók Béláéval is 

párhuzamba vonható.21 Szabó, Kodály, Bartók és kortársaik az id� szerinti kol-

lektív kifejezésmódja ugyanakkor egy jóval tágasabb összefüggésrendszerbe is 

beágyazható, hiszen magának a közösségi jellegnek a tényét tekintve messze 

nem állt egyedül a kor Európájában. S még távolabbról szemlélve: része volt 

annak az általános, civilizációtörténeti fejleménynek, amelyet összefoglalóan 

a húszas évtized dinamizmusaként emlegetünk. Magyar földön azonban e 

közösségi keret, oly jellemz�en, nemzeti tartalommal telít�dött. Úttör�jének 

egyértelm�en Az elsodort falu szerz�jét tekinthetjük, s a Háry zenei világának 

egyik visszatér� tónusa, az apoteózis mint a nemzeti fölemelkedés himnusza: 

a kor kollektív alapmelódiája volt, melynek legfontosabb hangjait Szabó Dezs� 

intonálta háborús nagyregényével. Ezen a téren – közvetlenül vagy közvetve – 

mindenki az � tanítványa lett.

A  „parasztmagyarság” kérdésére történt már utalás e helyütt, s annak je-

lentéstartalma, regényben és a daljátékban, hasonló értelemben kett�s. Pau-

lini Béla – a paraszti kultúra elkötelezettje, aki kezében tartotta a szövegkönyv 

koncepcióját – hívta életre a „Gyöngyösbokréta” nevet visel� népm�vészeti 

mozgalmat a harmincas években, s vált annak szellemi vezérévé; emellett dön-

t� érdemeket mondhatott magáénak a népi színjátszás föllendítése terén is. 

Nehéz nem észrevenni a Háry szövegének id�nkénti – részint a nemzet, részint 

a parasztság 1918 utáni sorsával kapcsolatos – aktuálpolitikai áthallásait. Ilyen 

a darab Habsburg-szatírája,22 vagy a hazatérés kivételes drámaisága. Nagyon is 

hasonló szituációkból kerültek haza – mindössze pár esztend�vel korábban –, 

ha nem is Háry, de általában véve magyar Jánosok, Pisták és Lászlók (és a 

többiek) életben maradt, nem csekély mértékben paraszti származású tízezrei! 

Szabó Dezs� vonatkozó esszéjét idézve: miután „öt évig napi vére hullásával 

védte az országot, a magyar paraszt visszament földjéhez”. „[…] hazament a 

21 Bartóknál az expresszív, s�t expresszionista magánylírától a húszas évek eleji kollektív hang 

kiérleléséig ível�en (amit részletesebben is tárgyal a 2. jegyzetben hivatkozott dolgozat), s e 

lényeget tekintve Szabó Dezs� írói útjának Az elsodort faluig elvezet� szakasza is éppolyan 

ív� volt, mint Bartóké a szóban forgó periódusában. Szabó ezt az általa bejárt, újszer� alkotói 

utat mintegy külön is bemutatja – hangsúlyozva annak jelent�ségét –, Farkas Miklósnak a 

regénybe sz�tt regényén keresztül.
22 S annak legkényesebb pillanata, az öreg császárné abszurditásig groteszk „életképe”, éppen 

közéleti-politikai okokból maradt ki végleg a bemutató utáni el�adásokból. A Háry János mint 

a nemzet kollektív sorsára refl ektáló alkotás a Habsburg-uralkodóháztól való elszakadás szín-

játéka is egyben.
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röghöz tovább folytatni a félbehagyott munkát. Egy pillanatnyi kilengés után: 

hihetetlen gyorsasággal jött ismét egyensúlyba, a  mindennapi munka békés 

egyensúlyába ez a nép.”23 Jobb’ szerette ’hát nézni az abonyi kett�t… S miért? 

Hogy a munkájához visszajutva, végül „az árva ország legárvább gyermeke” 

lehessen, kinek legf�bb óhaja, hogy ne sanyargattassék – e mondat kezdeté-

nek idézete már Kodálytól származik,24 átvéve kés�bb egy kulcsszót a daljáték 

egyik közismert melódiájának szövegéb�l is. Utóbbi („Felszántom a császár 

udvarát…”) igencsak határozott aktuálpolitikai tartalmúnak tetszhet a darab-

ban, amennyiben a földjognak a háború vége óta folyamatosan éles kérdéseire 

vonatkoztatjuk! A napóleoni id�kben játszódó történet valójában másról szólt a 

húszas évtized közönsége számára.

Móricz Zsigmond volt a kor nagy írói közül, akivel Kodály alkotóként is 

együttm�ködött, s mint visszaemlékezéseiben följegyezte, elmélyült beszélge-

téseket folytatott vele a magyarság sorskérdéseir�l is.25 Saját, sokszor idézett 

Háry-kommentárjainak mondataiban26 is részint Móricz Garay-méltatásának 

gondolatai és szófordulatai tükröz�dnek. A magyar parasztdallal, s�t általában 

véve a paraszti kultúrával kapcsolatos, nemzetépít� ideáit sem önmagukban 

kellene végre szemlélnünk, hanem azokkal a közel egykorú, rokon eszméket 

hangoztató írásm�vekkel együttesen, amelyek akár Móricz, akár Szabó Dezs�, 

akár a harmincas évtized népi íróinak – és egyéb írástudóinak – tollából láttak 

napvilágot. Kiterjesztve a vizsgálódást az id�szak szépszámú nemzetkarakte-

rológiai munkájára is.

Gondolatok a Háry Jánosról, a daljáték esztendejéb�l:

Háry „maga az életre kelt magyar meseteremt� fantázia. Nem hazudik: mesét 

teremt; költ�. Amit elmond, sohasem történt meg, de � átélte, tehát igazabb 

a valóságnál.”

Alakja „jószerivel a magyar ember tükörképévé” lett.

(Kodály Zoltán, 1926)

Garay János obsitosa, a „magyar Peer Gyntnek ez az életteljes fi gurája, amely 

üdeségének hamvát egy évszázadon keresztül frissen meg�rizte, ihlette meg a 

három mai szerz�t”.

(Színházi Élet, 1926. október 25–31.)

23 Szabó Dezs�: A magyar paraszt (Gellérthegy, 1923. július 9.)
24 Magyar Színpad, 1926. október 15–16., Kodály nyilatkozata saját darabjáról (részlet): „Tud-

tomra most el�ször szólalnak meg az Operaház színpadán a magyar nép dalai. Bár fakadna 

nyomukban egy kevés szeretet az árva ország legárvább gyermekei iránt.”
25 Kodály 1956–57. évi följegyzései: Bónis Ferenc zenetörténész szóbeli közlése (konferencia a 

Lavotta Társaság rendezésében, Sátoraljaújhely, 2012. október)
26 1926, 1926–31: lásd a 9. számú jegyzetet. Móricz Zsigmond Garay-méltatása: lásd a 18. 

számú jegyzetet.
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„Ami mosoly a mázas tányéron, ami virulás a tulipános ládán, ami belész�tt 

ábránd a cifra sz�rön, ami tündérországi b�báj a Hortobágy délibábjában és 

ami mélységes íz a magyar földön termett édes mustban van, az mind reánk 

ragyog és felénk árad szemünket-fülünket és szívünket-lelkünket gyönyörköd-

tet�n a Háry János el�adásából.”

„Régen éreztük ily magyarnak és ily istenadta magyar gazdagságot hirde-

t�nek és magyar fölényt parancsolónak a mi színházunkat, mint a Háry János 

estjén az Operát, a Márkus László b�völ� keze alatt és az apostolok útját járó 

Kodályunknak mágikus �s muzsikálása mellett. Mily nagyszer� frontja a ma-

gyar er�nek, mily tündökl� fényjátéka a tehetségnek!”

(A Reggel, 1926. október 18.)

„Mindig arra gondolok, ha a Kodály Zoltán muzsikáját hallom, hogy ilyesvalamit 

dalolhattak Attila úr lakomáján.”

„Sámánok és táltosok id�tlen szava búg ebben a muzsikában, a garabon-

ciás jókedve és a szélanya sírása. A korok horizontja alól árad ez a muzsika és 

habján hozza lobogva a fehér szarvas csudáját. Egy fajta daliás, dacos egyéni-

ségét testesíti magában Kodály, a kimondhatatlan, zord magyarságot, amelyet 

minden kultúrák legmagasabb ormára szállva énekel a magyar muzsikus.

Ez a muzsika megdöbbent, irdatlan múltak tülökje zúg mélyén és mint 

mágikus fl uidum beömlik ez a zengés az erekbe és föltámasztja azt az egyet-

len sejtjét a vérnek, amelyet még Ázsiából hoztunk. A bels� puszták magyarja 

Európa legszebb készségében: ez Kodály, és ezért hallja ismer�sen �si, h�si 

magyarságát az egész m�velt világ.”

(Márkus László, a daljáték rendez�je:

Magyar Színpad, 1926. október 15–16.)

„Az a fontos, hogy megszületett a modern magyar daljáték. A modern magyar 

zene – vagy elfeledett �si muzsika?

A semmiképpen sem realista szöveg, sok groteszk, nem látott fantasztikum 

s az újszer� díszlet nem expresszionizmus, de nem is kékmadár-másolás: ma-

gyar leveg�t lehel. S mégis – modern.”

„A szövegnek, zenének, díszletnek egységesen a – fi lozófi ája is magyar.”

„A darabban kétségtelenül megnyilvánul némi fantázia (magyar, magyar!) 

és der�…”

„Hogy aztán majd a közönség mindjárt teljes lelkesedéssel ismeri-e föl 

tündérvárunkat, azt persze kiszámítani nem lehet. De biztos, hogy akik – kissé 

dekadens korunkban – fokozottabb mértékben vágyakoznak a szent t�z után, 

azok kitárják karjaikat.”

(Paulini Béla, a bemutató el�tt:

Magyar Színpad, 1926. október 15–16.)

Ötven éve halt meg Kodály Zoltán


