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Az én Kodály évem – 
Vásáry Tamás emlékei

Vásáry Tamás szerényen őrzi emlékeit Kodályról, pedig nem mindennapi 
volt az az atyai barátság, mellyel őt a Mester kitüntette. Sokáig csak napló-
jában vallott erről, ám a napló azóta közkinccsé vált. Vásáry fáradhatatlan 

mesélő,  történeteiből összeáll egy letűnt kor, kitapinthatók régen elfelejtett 
tárgyak, a személyek élővé válnak. Úgy látszik, hazánkban ő a múlt egyik 
őre, miközben 84-ik évében is zongorázik, vezényel, kiadós „beszélgetős 

koncerteket” ad Bernstein módra, és ír, ír, ír…

Dr. Székely György
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2017-ben Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. 

évfordulója alkalmából emlékezések, koncertek tucatjai 

idézték fel a mestert. Mégis kiemelkedik Vásáry „Kodály-éve”. 

Kifogyhatatlan energiával népszerűsítette 2017-ben Kodály 

életművét, könnyed stílusú történetekkel fűszerezve. 

Üzenet címen jelent meg négykötetes naplója: egy vallomás 

sok-sok történettel és önvizsgálattal. Idézzük fel ebből és 

más forrásokból Kodály alakját, „elsőkézből”, ahogy Vásáry 

Tamás látta és átélte.

„Istenség volt…”

Kodály nem tartozott az ember kategóriába. Istenség volt. (...) 

(...) Vele szemben mindenki egy mindenható, de legalább is 

mindentudó ítélőszéke előtt érezhette magát, és teljes joggal, 

mert Kodálynak megvolt az a képessége, hogy átlátott 

mindenkin, tudta, hogy mi az, amit az illetőnek tudnia kellene, 

de nem tud, és erre rá is kérdezett.

Egyik órán a 18-as teremben Kodály a következő kérdést 

tette fel:

– Ki tudja megmondani, mi a jó és mi a rossz zene?

Senki sem vállalkozott a feladatra, mire Kodály könnyítés 

gyanánt így szólt: 

– Válasszanak két, nagyjából egyforma terjedelmű dalt, az 

egyiket a jóra, a másikat a rosszra példának.

Ez valamivel könnyebb feladatnak bizonyult, és valaki előállt 

egy Schubert dallal és egy gyatra slágerrel.

– No, hát akkor mondja meg, miért rosszabb a sláger, mint a 

Schubert? – kérdezte Kodály.

A slágerben túl sok a kromatika…

De a mester máris cáfolt: 

– Na és a Bach Máté passióban? Mennyi benne a kromatika?

– Formailag nem arányos! – szólt közbe valaki.

– Maga Schubert is írt a zongoraszonátáiban formailag 

aránytalan tételeket. 

A vizsgáztatás így folyt tovább. Bármit hoznak is fel akár a jó, 

akár a rossz indoklására, Kodály kész volt a cáfolattal, míg 

végül feladták.

– Na látják, erről van szó. Azt, hogy miért jó az egyik zene, 

és miért rossz a másik, nem lehet szavakkal bebizonyítani. 

Az ízlésnek kell kifejlődnie ahhoz, hogy képes legyen 

megkülönböztetni.

Kodály bölcs esszenciájából nem csupán a zenére vonatko-

zóan kaptak választ, hanem az élet megannyi más területé-

re, magára a bölcsességre vonatkozóan is. Vagyis megtanul-

ták azt, hogy szavakkal, receptekkel nem határozhatjuk meg, 

hogyan hozzunk bölcs döntéseket. 

„Különös ember…”

A belső szentély, Kodály személyes lakosztálya két szobá-

ból állt. E két szoba képzett a ház sarkában berendezett  

„L” alakú, egybenyitott helyiséget, ahol az elsőben két 

egymásba fordított Bösendorfer adta az alapot a szinte 

megrendezett rendetlenségnek. A két hangszer le volt 

takarva egy-egy földig érő magyar mintás terítővel, de a 

zongorák fedele, a billentyűzetük le volt csukva, úgyhogy 

a terítő valósággal belelógott a klaviatúrába.

A két zongorán, az oldalt meghúzódó asztalkán, a székeken 

és még a földön is kották, könyvek borították az egész 

helyiséget, mintha épp most érte volna az embert költözkö-

dés, iratrendezés közben vagy valami belső szélvihar után, 

ami szellem gyanánt szétszórt, amit csak keze ügyében 

talált. Itt is félhomály uralkodott, mint az ebédlőben, ami 

a félig becsukott spalettáknak, meg a sűrű és megsárgult 

csipkefüggönyöknek volt tulajdonítható.

Két mellszobor is állt ott, Kodályt ábrázolva. Az egyiken még 

fiatalember. Ezt vörös kőből faragták, ami még inkább 

visszahozta a zeneszerző fiatalkori színeit, a másik már 

a negyvenes éveiben készülhetett, sötétzöld, bronz mellszo-

bor. Tamás templomszentélyben találta magát, ahol a 

szobrai és képei közt ott járt maga az Isten is. Kodály járása 

imbolygó levegőúszás, szellemtétovázás. Kezeit csuklóban 

elejtve, kicsit előretartva halad, láthatatlan tárgyak után nyúl, 

láthatatlan lényeket kerül ki, a végtelenbe tapogat. 

Áthalad a szobán, és a lakás végpontjába hatol, a zongora-

szobából derékszögben nyíló kis stúdióba. Ebben csak egy 

íróasztal és két szék áll. A falat könyvespolc borítja egészen 

a mennyezetig.

Az alkotóművész

Látom magamat a zenetörténet lapjain, mint olyan betűt, 

amit most írnak. Tanúja lehetek, amint épp alkot korunk 

legnagyobb zeneszerzője. Eszembe jut, mikor egyszer 

a köröndi lakásán megkérdeztem tőle: „Tanár úr, hogy írta 

a Psalmust?” Olyan képtelen badarságnak hangzott ez, 

mint hangozna, ha halál után megkérdezném a jó Istent: 

„Hogyan tetszett megteremteni a mindenséget?” Mégis, 

a lehetőség egyedi volt. Kodály nem vette badarságnak 

szavaimat, hanem a rá jellemző rövidséggel és tömörséggel 

ezt mondta: „Néha a szöveg vezetett és írtam hozzá zenét, 

néha a zenéhez kerestem megfelelő szöveget.” Micsoda 

kiváltságban részesültem akkor is. Ez a mű nagy felhördülést 

okozott a Párt köreiben, még mielőtt megszületett volna. 

A mű témája a török áfium, de mindenki tudta, hogy ez csak 

allegorikusan török. Tamás meg is kérdezte Emma asszonyt, 

igaz-e a monda, ami városszerte járja, miszerint a minap egy 

Parlamentben tartott fogadáson Kodály és Rákosi találkoz-

tak, és a rettegett diktátor tréfába burkolt fenyegetéssel 

fordult Kodályhoz: „Sok rosszat hallok magáról mostaná-

ban!” Mire Kodály egyáltalán nem tréfásan: „Én is magáról.”

A cikket teljes terjedelmében  

a gramofon.hu weboldalon olvashatja.

Dr. Székely György
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