
KODÁLY ZOLTÁN ÉS MOVEI
A VIGILIÁBAN
Bibliográfia 1935-1981.

1935
Tllllulmíny

Haics Géza: A korszellem spirituális hatóereje a mo
dern zenében = l. kt. 123-127. p. (Kodály Zoltán műve

•a közösségi egymásrautaítságot s a keresztény lelkiséget
hirdeti, a sorsvállalást a nép múltjával és jelenével.)
Demény János (ifj.): Bartók és Kodály müvészetének
korszakos jelentősége.A keresztény kultúra újjászületé
se a művészettörténet tanulságai alapján (Bartók Bélá
nak és Kodály Zoltánnak ajánlva) = 4. kt. 20-37. p. (A
világkultúra történet; tanulságaiból kibontakozó új ke
resztény kultúreszmény fejlődését vázolja fel és jellegét
határozza meg a szerző, Zenetörténeti fejtegetésében le
írja: "Az egyetemes kollektív érték a népzene". S e téren
Bartók és Kodály nemcsak a magyarságnak. hanem az
egész alakuló új világnak .Jegkimagastóbb váteszei".)

1937
TllllulmiDy

Demény János; Kodály Zoltán útja = 3. kt. 14-33. p.
(Az indulás és a mű: "Corpus Musicae Hungariae Po
pularis" egészében kibontakozó nagy életmű-sorozat, a
Bartókéval együtt haladó, hivatással eltelt alkotó egyé
niség portréját és a reá váró nagy feladatokat összege
zi.)

1938
TllllulmiDy

Demény János: Látszat és valóság = 9. sz. 567-569. p.
(A Szegedi Szabadtéri Játékok Kodály-hangsersenyét
és az ott elhangzott müveket - a Háry János-t, a Psal
mus Hungaricus-t, a Te Deum-ot, a Székely fonó-t és a
Jézus és a kufárok-at - ismerteti.)

Látszat és valóság
Demény János: A "Kilencedik" és a "Kilenc csoda
szarvas" = ll. sz. 728-730. p. (A Pesti Vigadóban tar
tott hangverseny alkalmával írja: "Bartók és Kodály
neve egyenlő a modern zenei törekvések csúcsteljesít
ményeívei s hogy mindkettő magyar géníusz, az csupán
boldogító mellékkörülmény, »harmóma« a sovinizmus
diszharmóniáitól mentesen." A két nagy művész alko
tói egyéníségét, annak jellegét elemzi, s beállítja a kor
szellemi áramlataiba.)
Demény János: Egy Kodály-ünnep... = 12. sz. (A Nép
művelési Bizottság hangversenysorozatában adták elő

Kodály néhány gyermekkórusát. egy ífjúkori Kodály
művet, A Nyári esté-t és a Budavári Te Deum-ot - a
szerző vezényletével.)

1939
Tllllulm8nY

Demény János: A huszadik század apokalipszisa = l.
sz. 37-47. p. (A tanulmányban - 43. p. - példaként hoz
za fel Kodály Zoltán lélektani-műveszi fejlődésének

időbeli képét is, mint a felgyorsult idő egyik megnyilvá
nulását.)
Demény János: A népi elv két arca Szekfű Gyulánál =
2. sz. 151-153. p. (A társadalmi eszmélés hullámaiban
Bartók és Kodály is feltűnik -151. p. -, s az új, népze
nei irányzatot lelkesedés és ellenséges szembenállás fo
gadja az ifjúság, illetve a "neobarokk" visszahúzó erők

részéről...)

Demény János: Dévavára = 3. sz. 19~207. p. (A Szent
István-Köppány ellentét párhuzamaként felvázolja a
Bartók és Kodály életszemlélete kőzötti feszültség né
hány vonását is.)
Demény János: Molnár Antal küldetése (Látszat és va
lóság) = 7-8. sz. 555-557. p. (A magyar zene útiának
európai fölívelését elemezi Bartók és Kodály munkássá
ga nyomán.)
DeményJános: Bartók és Kodály. r.9. sz. 591-597. p.,
II. 10. sz. 629~37. p., III. 12. sz. 715-720. p. ("Bartók
és Kodály testvér-géniuszoknak érzik egymást. .. " -írja
nagyméretű zenetörténeti és művelődéstőrténeti tanul
mányában.)

1940
TanulmiDy

Demény János: Bartók és Kodály. = l. sz. 27-33. p., 2.
sz. 58~3. p., 3. sz. 132-139. p. (Mélységében és kiterje
désében is átfogó zenei-művészettörténeti-művelődés

történeti tanulmánysorozatában folytatja az elemzést a
Kodály-Bartók életműről. meghatározza helyét és je
lentőségét at európai zenében és a zenetörténet folya
matában. A befejező részben Kodályegyéniségét úgy
jellemzi, mint aki a "kereszténység és magyarság har
móniájában alkot", s Szabolcsi Bence szerint "a magyar
szó zenéjének nagy felfedezője".)

Demény János: Kodály Székely fonója és a zsoltár = 9.
sz. 378-383. p. (Kodály műveit egységgé formáló szim
bólumnyelvről, a .Kodáty-époszrör" tárgyal itt a szer
ző.)

Demény János: Pax Hungarica = 4. sz. 180-185. p. (A
kor igényét s igazi hangját - amely akkor utópiának tet
szett - "Bartók és Kodály zeneköltészetéböl hallottam
ki" - írja.)

1941
TanulmiDy

Demény János: Pax Hungarica = 4. sz. 123-127. p. (A
magyar szellemi életben mindenkor jelentkező ellenpó
lus-jelenség fényébe állítja Kodály és Bartók életmű-

vét.) .
Demény János: Bartók etikája = 4. sz. 163-165. p. (Ko
dály és Bartók etikai alapmagatartásának összehasonlí
tásából kiindulva vizsgálja a művekben megnyilvánuló
bartóki "világnézetet".)
Demény János: Az új magyar zene útja Japánban = 8.
~z. 339:"340. p. (Bartók és Kodály "eurázsíai", pentato-
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nikus hangrendszerében alkotó magyar zeneszerző ja
páni sikeréböl von le következtetéseket.)

1943
Tanulmány

Kozéky Is/ván: Kodály Zoltán = I. sz. 25-29. p. lA 60
éves Mestert köszönti a szerző, s benne a magyar "zenei
nyelv" mint életforrás megalkotóját. akinek nemcsak
műveitértékeli és állítja a korba, hanem fejlödésének fö
irányait is előrevetiti.)

Gulyás Pál: A tiszta dallam népe (A Kalevala elé.) = 4.
sz. 178-181. p. (Írásában Bartók és Kodály ösforrások
ra visszavezetö, a magyar kulturális örökséget feltáró
műveire is felhívja a figyelmet.)
(Magyar Figyelő): A "vita" = 4. sz. 184-190. p. (Ko
dály zenei alkotómunkájának hatása az alakuló magyar
szellemi életre, amelyet még mindig nem hat át a nagy
belső problémák megoldásának felelőssége)

1947
Tanulmány

Prahács Margit: Kodály Zoltán vallásos müvészete =
5. sz. 305-310. p. (A századelő ingatag talaján, az eklek
tikus ízlésű zenei világban Kodály Zoltán nemcsak a
magyar, hanem a katolikus egyházi zenei megújulás és
folyamat alapjait is meg tudta teremteni. Műveinek so
rozatával emelkedik fel a hivatásig. hogy"a háború után
"újra tisztességet és becsületet szerezzen, porbasújtott
nemzetének.")

1948
Színikritika ( Tarczay Kálmán)

Balázs Béla-Kodály Zoltán: Cinka Panna balladája =
251-253. p. (Az I 848-as szabadságharc centenáriumára
írt, kevéssé ismert mű bemutatása.)

1953
Tanulmány

Kerényi György: Kodály Zoltán és a magyar szentzene
= 3. sz. 123-129. p. (Kodály alkotóművészeténekere
detisége, a régit meghaladó új formája jelentkezik vallá
sos ihletésü, illetve liturgikus célokra komponált művei
ben, amelyeket sorra elemez és méltat a szerző.)

1957
Napló

M. L.: Kodály Zoltán 75 éves = 12. sz. 433--435. p. (A
Musica Sacra tiszteletadása a nagy zeneszerző vallásos,
liturgikus alkotóművészere előtt. Idézi az eddigi útra
visszatekintő Mester szavait is. melyeket 73. születés
napja alkalmából mondott el.)

1958
Mozaik (Rónay László)

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának Kodály
estje = 3. sz. 170--171. p. (Galántai táncok, Háry-szvit,
Kádár Kata, Fölszállott a páva)

Jegyzet
Kodály Zoltán: Régi karácsonyi énekek. Etnnográfia.
XXVII. évf. 221-224. p. = I. sz. 30. p. (Mathia Károly:
Két gyöngyösi "betlehemes rnise" 1768-001 - c. tanul
mányában hivatkozik rá.)
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1960
Zenei jegyzetek (Rónay László)

A "Prágai Tavasz" műsorsorozatábanFerencsik János
és a Budapesti Kórus szólaltatta meg Bartók Can/a/a
profaná-ja mellett Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus
át. = 7. sz. 443. p.
Kodály: Galántai táncok. A Budapesti Zenei Hetek
nyitóhangversenyén előadta a Filharmóniai Társaság
Zenekara, Ferencsik János vezetésével. = 12. sz. 761. p.

Napló (Balássy László)
Beszélgetés a 75 éves Harmat Artúrral = 8. sz. 494--496.
p. (A liturgikus szabályokhoz alkalmazkodó egyházze
nei alkotások példái közt említi meg Kodály Zoltán val
lásos alkotásait is.)

1961
Zenei jegyzetek (Rónay László)

A kritikus hiányolja: a hangversenyévad előadásai kő

zül hiányoztak a Kodály-művek = 9. sz. 571. p.

1962
Zenei jegyzetek (Rónay László)

Kodály: I. szimfóniájának bemutatója. Előadta Feren
csik János és a Filharrnóniai Társaság Zenekara = 7.
sz. 435. p.

Zenei jegyzetek (Rónay László)
Kodály: Háry János-szvit, Kádár Kata. Galántai tán
cok, Psalmus Hungaricus. Ünnepi hangverseny Kodály
Zoltán 80. szűletésnapján, a Budapesti Zenei Hetek al
kalmával. Előadta Lukács Miklós, Ilosfalvy Róbert, a
Budapesti Kórus és az Állami Hangversenyzenekar =
ll. sz. 696-697. p.

1963
Napló

Olló Ferenc: Kodály Zoltán és a magyar egyházi zene
= 3. sz. 174-175. p. (Kodály alkotásainak - a szerző

szavaival - "súlyos fele" a musica sacra területén talál
ható. Sorra elemzi - műfajok szerint - Kodály vallásos
ihletésű és liturgikus alkotásait.)

Zenei jegyzetek (Rónay László)
A 80 éves Kodály Zoltán köszöntése = l. sz. 59--{j(). p.
(Szabolcsi Bence ünnepi beszédének főbb gondolatait
idézi, melyet az Erkel-színházi ünnepi esten mondott el.
"A nemzet eljött. és rámondta az igent Kodály Zoltán
életművére." A műsorban kórusművek hangzottak el,
igy a Hegyi éjszakák és a Jézus és a kufárok Andor Ilo
na és Vásárhelyi Zoltán vezetésével, majd Csenki Imre
16 kórus élén vezényelte a Magyarokhoz c. művet, A be
fejezés természetesen a Psalmus Hungaricus volt, me
lyet a kórusok együttese. a Filharmónia; Társaság Ze
nekara adott elő Lukács Miklós vezényletével.)
Kodály: Galántai táncok. Németh Gyula és az Állami
Hangversenyzenekar (A kritikus megkérdőjelezi Né
meth Gyula zenei átértelmezésének jogosultságát. .. ) =
5. sz. 310--311. p.
Emlékezés Sik Sándorra - Kodály Zoltán művével =
II. sz. 700~-70 I. p. (Sík S. Te Deum-át Kodály dolgozta
fel, s a mű az üMCE évi hangversenyének záróakkord
jaként hangzott el.)



1964
Napló

Balássy László: Bárdos Lajos bécsi élményei = 8. sz.
447-448. p. (A Wiener Miinnergesangverein hangver
senyélményeit és a műsorán szereplő magyar műveknek
- így többek közöu Kodály Z. alkotásainak is - lelkes
fogadtatásáról számol be élményei nyomán B. L.)

Zenei jegyzetek (Rónay Lászlá)
Kodály: Psalmus Hungaricus = 3. sz. 187. p. (Feren
esik János és az Állami Hangversenyzenekar nagy mű

sorának záróakkordjaként hangzott el a mű,

Beszélgetés Incze Auréllal a 'kórusrnunka időszerű kér
déseiről = ll. sz. 695. p. (Kodály Zoltánnak az egyházi
muzsi kára gyakorolt hatására emlékezik a karnagy.)

1965
Zenei jegyzetek (Rónay Lászío t

Kodály: Psalmus Hungariens = 12. sz. 762-764. p. (A
negyedszázados fennállását ünneplő Budapesti Kórus
és az Állami Hangversenyzenekar koncertjét Igor Mar
kevitch vezenyelte. A kritikus idézi Kodálynak a kórus
munkáját méltató szavait is.)

Zenei könyvekről (Rónay Lászlo)
Péterfy István: Fél évszázad a magyar zenei életben.
Bp. 1962. = 5. sz. 312. p. (A könyvben 'bőséges anyag
találhatÓ Kodály Z.' életművéről is.)
Maeterlinck, Maurice: Pélléas és Mélisande (Keresz
tury Dezső és Keresztury Mária fordításában.) = 3. sz.
182-183. p. (A könyvben, mely Debussy operájának
szövegkönyve, Kodály Zoltannak 19l8-ban Debussy-ről

írt tanulmánya is megtalálható.)

1966
Napl';

Rónay László: A vallásos ihletésű zene új útjai = 4. sz.
251-252. p. (Visszatérés az ösforráshoz! -lett a megúju
Iásjelszavar Kodály rnűve, annak vallásos ihletésű alko
tásai példái ennek a gondolatnak.)

Zenei jegyzetek (Rónay László)
Kodály Z.: Óda. = I. sz. 53,,-54. p. lA Budapesti Kórus
diszhangversenyen - vez. Forrai Miklós - mutatta be a
művet, melyet O'Shaughnessy Odá-jának Raics István
által forditott szövegére komponált Kodály, az oxfordi
Merton College fennállásának 700. évfordulójára.)
Kodály Z.: Missa Brevis = 4. sz. 273-274. p. (A rnűvet

a Zeneakadémián a Hamburgi Monteverdi Kórus adta
elő, Jürgen Jürgens vezényletével.)
Kodály Z.: II. vonósnégyes = ll. sz. 780-781. p. (A 20
esztendős fennállását ünneplő Tátrai vn. jubileumi-elő
adásán hangzott el. R. L. ismerteti a mű történetét is.)
Kodály Z.: Magyar mise = 12. sz. 851. p. (Első ízben
hangzott el szertartáson: Várkonyi Imre ezüstrniséjén, a
Kapisztrán Kórus és Zenekar" előadásában.)

1967
Tanulmány

Rónay László' Kodály Zoltán útja = 4. sz. 223-232. p.
(Kodály Z. életének nagyvonalú áttekintése, rnűvének

értékelése, párhuzamba állitva a kor történéseivel és
hatásaival.)
Reinel János: Kodály Zoltán nagyszombati évei = 12.

sz. 813-815. p. (A szerző Mikulás Schneider-Trnavsky
szlovák zeneszerző adatait is felhasználva írja le ezt az
életszakaszt, amelyben Kodály első zenekari műve, a
Nyitány is megszületett (1897., bem. 1898.) Értékes ada
tai nélkülözhetetlenek Kodály életművének további fel
derítéséhez is.)

Zenei jegyzetek (Rónay László) .
Kodály Zoltánnak Sehubert Esz-dúr misé-je 1919. janu
ár 19-i előadásáról szóló beszámolóját ismerteti. 
Ugyanitt kőzöl ismertetést Kodály Magyar misé-jének
partitúrájáról, melyet a Szent István Társulat adott ki.
= 4. sz. 278-279. p.

1968
Zenei jegyzetek (Rónay László)

Molnár Antal rádióelőadása.kedveslemezeiről (A ma
gyar művelődéstörténetjelen századi képét is felvillan
totta a beszélgetés, s szólt Bartók és Kodály "erkölcsisé
géről", a magyar valóság helyes megismeréséhez nyúj
tott segitségükről.) ~ 9. sz. 639. p.
Kodály: Budavári Te Deum-a = ll. sz. 781. p. (A Bu
dapesli Zenei Hetelt megnyitó hangversenyén az Állami
Hangversenyzenekart és a Budapesti Kórust Ferencsik
János vezényehe.)

Lemezfigyelő (Rónay László)
Kodály Zoltán ~szé} művészetről, tudományról, neve
lésről a Qualiton új lemezén = ll. sz. 781. p. (A kodályi
életmű lényege és keresztmetszete bontakozik ki előt

tünk.)
1969

Zenei jegyzetek - Lemezfigyelő (Rónay László)
Kodály két vonósnégyese Qualiton lemezen = 4. sz.
276. p. (A Tátrai vn. előadásában) valamint vegyes- és
férfikórusai (Vásárhelyi Zoltán vez. az Állami Hangver
senyzenekart, aM. Néphads. MűvészegyüttesénekFér
fikarút és az MRTÉnekkarát)

1970
Zenei jegyzetek - Lemezfigyelő (Rónay László)

Kodály kórusművekHúngaroton hanglemezen = l. sz.
64-65. p. (A sorozat 4. lemezén, mely a Hegyi éjszakák
5 darabjával kezdődik, Andor Ilona vezényli leánykó
rusát.)
A magyar népzene I. sorozat első négy (Qualiton) leme
ze = 3. sz. 203. p. (A sorozat főszerkesztője haláláig
Kodály Zoltán volt.)
Kodály: Missa brevis (A budavári Mátyás-templom
ének- és zenekarának hangversenye) = 10. sz. 710-711.
p.
Kodály: Psalmus Hungaricui - lemezen = ll. sz.
784-785. p. (Előadja Dorátí Antal vezényletével Si
mándy József, a M. Áll. Hangversenyzenekar. a Buda
pesti Kórus, az MRT Gyermekkara.)
Kodály: Budavári Te Deum (Liszt és Kodály a Mátyás
templomban = 12. sz. 850. p. (Ebben a műben "Ko
dálynak sikerűlt megvalósitania a klasszikus egyházze
nei hagyomány, a magyarság és a néphagyomány szin
tézisét" - írja R. L.)

1971
Tanu/mlÍllY

Haits Géza: Bartók és Kodály a Concerto tükrében '=
l. sz. 2a--21. p. (A két Concertóban kirajzolódik a jelen
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időt reprezentáló, nevelő, közvetlen és érthető Kodály
arc, illetve a jövőt idéző, kortársainak idegen, de az
idők múlásával egyre élőbb, "lidércfény, északfok" Bar
tók portré.)

Zenei jegyzetek (Rónay László)
Kodály: Missa brevis és a Budavári Te Deum = I. sz.
64-65. p. (A Pécsi Székesegyház Énekkarának előadá

sa. Az első mű bemutatójának negyedszázados, a máso
dik mű pedig István király születésének ezredéves évfor
dulójára hangzott el. Vez.: Hergenrőder Miklós, szólis
ták: Gosztonyi Eszter, Németh Zsuzsa, Korondi
György, Kovács Kolos.)

Lemezfigyelő

Kodály kamaraműveineksorozata hanglemezen. Az el
ső lemezen Tátrai Vilmos, Várkonyi István, Konrád
György, Banda Ede, Mező László és Szűcs Lóránt ad
ják elő a Trio-szerenádot, az Intermezzót, a Szonatinát,
az Adagiót, a Capricciót,a Prelúdium és fúgát = 2. sz.
140-141. p. '
Ugyanitt ismerteti R. L. Kodály: Missa brevis-ének és
Budavári Te Deum-ának régóta várt új iemezfölvételét,
melyen Ferericsik János vezényli a M. Rádió és Televí
zió Zenekarát és .Énekkarál. A szólisták: Andor Éva,
Szirmay Márla, Réti József, Gregor József = 2. sz.
14!. p. .

Kodály: Missa brevis-ét a Pécsi Székesegyház Énekka
ra rnutatta be 1945. október 14-én, a szerző jelenlété
ben. A tényt az együttes fennállásának 80. évfordulójá
ra írt megemlékezésében közli R. L. = 6. sz. 420. p.
Kodály: Missa brevis és a Budavári Te Deum előadása

a pasaréti templom kórusa fennállásának 10. évforduló
ján = 7. sz. 488. p.

1972
Tanulmány

Borsai Ilona: Népénekeink az élő szájhagyományban
= 5. sz. 317-318. p. (Kodály Z. kezdeményező és irány
mutató tevékenységéről is megemJékezik.)
Dobszay László: Anépének hazai története. Tényekés
tanulságok e- 4. sz. 237-247. p. (Kodály szavait véve
mottóul, ismerteti az egyes korszakokat, kiemelve Ko
dály Z. népzenei és nevelői, útmutató művének legjelen
tősebb megnyilatkozásait.)
Eösze László: A kodályi életmű egysége. Kölcsönhatá
sok a kompenista és a zenetudós munkásségában = 7.

. sz. 433-441. p. (Születésének 90. évfordulóján részlete
sen, tudós alapossággal tárgyalja és szemlélteti a párhu
zamot, annak a megállapításnak jegyében, hogy "szá
mára ez az egység magától értetődött".)

Dobszay László: Kodály nemzetnevelő terve = 7. sz.
441-443. p. ("A nemzetnevelőa magyar történelmi ha
gyománynak ismét és ismét fölbukkanó sajátos típusa,
e történelemnek alakítója s ugyanakkor bizonyos érte
lemben produktuma" - írja, s ebben a szellemben vezeti
végig a gondolatmenetet addig a megállapításig. hogy
Kodály "csak közvetíteni akart, azzal a szerénységgel,
amely a legnagyobbake".)
Rajeczky Benjámin: Kodály és a magyar népzenetudo
mány = 7. sz. 448-452. p. (Kodály aJapozta meg azt a
tételt, "hogy a magyar népdaJ klasszikus zene". Kodály
elméleti és gyakorlati munkásságát, a munkatársaival
- Vikárral, Barlókkal és másokkal - együtt végzett

megfeszitett munka történetét vázolja fel: melynek
eredményeként páratlan tudományos szemléletmód
alakult ki és művészi, zenepedagógiai fejlődés índult
meg.)
Nádasi Alfonz: Kodály magyarsága = 7. sz. 453-457.
p. (" ...a kezdettől látta a magyart a jelenig, sőt a meg
álmodott jövőig" - írja Kodályról. aki a tiszta magyar
ság-eszményt fenyegető veszélyeket s a jövő útját rnin
den körülményben konok felelősséggel és megalkuvás
nélkül mutatta meg.)
Gárdonyi Zol/án: Palestrina szakrális zenéje Kodály ta
nításában = 7. sz. 457-460. p. (A kórusművészet és a
daJlamszerkesztés, a hagyományokat összefogó új-nak
palestrinai tradicióit felélesztő "Kodály tanár urat" s
eszméit idézi meg az egykori tanítvány és munkatárs.)
Nádasi Alfonz: Az ember és a barát = 7. sz. 460-463. p.
(A lelki jó barát szemeivel látjuk Kodály emberi és tu
dományos fejlődését a gimnáziumi és az egyetemi 
Eötvös-kollégiumi - éveken keresztül az önálló, nagy
életmű és a hősies küzdelmek - az impozáns példaszerű

ség felé.)

Zenei jegyzetek - Lemezfigyelö (Rónay László)
Kodály kórusműveineksorozatában a Magyar Hangle
mezgyártó Vállalat az 5. lemezként kiadta - több más
művel együtt - a Bicinia Hungaricá-t; Andor Ilona és a
Kodály Zoltán nevét viselő leány kórus előadásában =
2. sz. 139. p.
Apasaréti Palestrina Kórus Vajda Ferenc vez.-vel Ko
dály Z. műveit adta elő Cecília-hangversenyen, többek
között a Jézus és a kufárok-ei és az Elsöáldozás-t = 6.
sz. 425. p.
Kodály: Budavári Te Deum, Jézus és a kufárok, Öregek
- szólaltak meg Ferencsik János, a Rádiózenekar és
Énekkar előadásában. Brahms III. szimf.-ja után = 7.
sz. 499. p.
Budapesti Zen~i Hetek ~ Kodály Zoltán csillagzata alatt
= ll. sz. 784--785. p. (Ferencsik János vezényelte lIZ Ál
lami Hangversenyzenekart és a Budapesti Kórust. A
műsoron elhangzott a Székely fonó, a Nyári este és a
Psalmus Hungaricus. R. L. Keresztury Dezső gondola
tait és versét idezve elmélkedik a kodályi életmű egyre
fokozódó és megújító hatásáról, a kortörténeti folya
matról, Hosszan idézi T3th Aladárt is.)

LemezfigyeJö
Kodály: Székely fonója a M. Hanglemezgyártó Vállalat
lemezén. Ferencsik János vezényli az ÁHZ-t az új felvé
telen. A rnűvet méltatva megemlékezik R. L. a régi "na
gyokkal" készült felvételről is.
Kodály: Zenekari dalok (Kádár Kata, Mónár Anna,
Sírni, sírni stb.) A Rádiózenekart Lehel György vez.
Kodály kórusműveinek 6. lemezén Vásárhelyi Zoltán
vezényli a Rádiókórust. Előadásukban hallhatjuk töb
bek közőtt a Jézus és a kufárok, az Öregek, a Széke
lyekhez, a Mohács c. kórusokat = II. sz. 785. p.

1973
. Lemezfigyelö (Rónay László)

A Magyar Népzene II. sorozat újab b lemezei - Ra
jeczky Benjámin irányításávaJ tárja fel azokat a hagyo
mányrétegeket, amelyek kincseit Kodály Z. kezdte ki
aknázni és beépíteni a magyar zenekultúra és nevelés
egészébe = 3. sz. 211-212. p.



Kodály: Missa brevis, Psalmus Hungaricus, Budavári
Te Deum, Nyári este, Concerto a szerző vezényletével a
,,Zene mindenkinek" sorozat új leme~ "" 3. sz. 212. p.

1914
Zeuei jegyzetek (Tóth Sándor)

Kodály: Szólószonáta. ElőadtaOnczay Csaba. az előző

évi Pablo Casals gordonkaverseny győztese, a Zeneaka
démián rendezett első szól6estjén. T. S. részletesen mél
tatja és elemzi a müvet = 2. sz. 136. p.

Lemezftgyelél (Rónay László)
Kodály kórusművei sorozat 7. lemezén Ferencsik Já
nos: az MRT Kórusa és a Kodály Zoltán leánykórus,
Lehotka Gábor orgonakiséretével adja elő többek kő
zött a 114. és az 50. Genfi Zsoltár-t, valamint az Első ál
dozá.r-t és a Viskereszt-ei.
A sorozat 8. lemezen a Debreceni Kodály Kórust Gu
lyás György vezényli, többek között Sík Sándor Te
Deum-át = 4. sz. 139. p.

Zenei ieIlYzetek (Tóth Sándor)
Huszonöt éves a Közalkalmazottak Szakszervezetének
Szimfonikus Zenekara. A megemlékezés Kodály sza
vaival kezdödik. Kodály Marosszéki és Galántai táncok
c. művei repertoárdarabjai az együtlesnek = 4. sz.
281. p.

zeuel könyvek (Rónay László)
Bárdos Lajos: Tíz újabb irás (Bp. 1974. Zenemükiadó)
Kodály gyermekkarairól is szól egy tanulmány = 12.
sz. 853. p.

1976
Napló

Tóth Sándor: Pécs egyházzenéjéről = 3. sz. 209-213. p.
(Az orgonaavató ünnepségenKodályjézus és a kufárok
c. művét is előadták. Kőzli a cikk Kodály Zoltánnak az
együttes karnagyához, Hergenröder Miklóshoz intézett
levelének fotómásolatát is.)
Tóth Sándor: Egyházi muzsika a Zeneakadémián = 8.
sz. 56<>-568.p. A Lehotka Gábor és Szekeres Ferenc ve
zette Budapesti Madrigálkórus műsorábanelőadta Ko-
dály: 114. Genfi Zsoltárát is. '

1977
Tanalm.y

Gál Ist lián: A gimnazista Kodály a nagyszombati értesí
tők tükrében = 3. sz. 172-175. p. (A gimnázium törté
netének áttekintésébe szövi Kodály korai fejlödését, el
ső sikereit. 15 éves volt, amikor a Stabat Matert meg
írta, itt mutatták be először: s adják elő azóta is. Az elii
partitúrák is a székesegyház, karzatán lévő szekrényből

kerültek kezébe. írt egy Nyitányt s egy Ave Mariát is.

Napló
Rónay László: Hagyományőrzés a zenében = I. sz.
64-,-66. p. (Ismerteti Lendvai Emő Bartók és Kodály har
mániavilágac. könyvét. Felhívja a figyelmet a benne ki
fejtett eszmére : a bartóki és kodályi zene látszólagos el
lentétére, amelynek stíluselemei egyetlen szintézisben
olvadnak fól.)
Rónay László: A hetvenéves Ferencsik Jánosról = 3.
sz. 205-206. p. (Többek között ezt írja: " ...ő hűségesen

megmaradt Kodály földje, a.Psalmust és a Te Deumot
létrehívó magyar föld polgárának'")
Rónay László: Rajeczky Benjámin írásai =.4. sz.
277-278. p. ("A manapság meglehetősenméltatlanul és
indokolatlanul biráit· Kodály Zoltán iskolájából több
nagy nemzedék is kirajzott" - kezdi ismertetését. Ki
emeli R. B. életében és művében a bartóki és kodályi
örökséghez és értékekhez való hűséget.) .
Tóth Sándor: Kodály-hangversenyek = 4. sz. 281-282.
p. (Kodály BUdaváriTe Deum-a a Mester halálának 10.
évfordulóján, a mű bemutat4sa után 41 évvel hangzott
fel a budavári Mátyás-templomban. V«. Tardy László,
a szólisták : Rohonyi Anikó, Buday Lívia, Keönch Bol
dizsár. Törcsvári Ottó.)
Kodály kórusaiból is énekelt az Ifjú Zenebarátok 'Köz
ponti Kórusa - fennállásának 10. évfordulóján., A Nor
vég lányok, a Sirató ének, az Esti dalés a Szép könyör
gés szerepelt a műsoron.)

Rónay László: Bartók és Kodály költői világa = 8. sz.
565-566. p. (Lendvai László: Bartók költői világa IBp.
Szépirod. K.I és Bartók és Kodály harmóniavilága IBp.
Zeneműkiadó/ c. könyveiről ír.)
Tóth Sándor: Zenei körkép =- 5. sz. 357-358. p.'(Ko
dály Mtssa brevis-ét a Mátyás-templomban húsvét ün
nepén adták elő.)

Tóth Sándor a debreceni Svetits katolikus leányk;mná
zium Cecilia kórusának munkájáról, kodályi szellemé
ről s egy szép hangversenyükről számol be. ahol Kodály
és Bartók számos kórusműve hangzott el = I. 6. sz.
426-427. p. .
Tóth Sándor: Kodály: Psalmus Hungaricus = 8. sz.
572-573. p. (A Mester halálának 10. évfordulóján a vá
rosmajori templom ének- és zenekara adta elő, vez. Zi
mányi István, szólót énekelt Horváth József. T. S. bö
vebben ismerteti a zenemúvet.)

1978
Napló

Kodály Zoltán: Dalok énekhangra és zongorára (H un
garoton lemezen) Ism; Rónay László: Kodály Zoltán
dalai c. 8. sz. 498-499. p. (A lemezen hallható művek

előadói: Tokody Ilona, Gáti István, Gregór József, Só
lyom-Nagy Sándor, Sass Sylvia, Andor Éva, Melis
György, Kováts Kolozs, Keönch Boldizsár, Fülöp Atti
la, Szűcs Lóránt zongora. - A lemez zenei anyagát érté
kes zenetörténeti utalásokkal mutatja be R. L.)

1979
Ven

Tűz Tamás: Kpdálv = I. sz. 53. p.

Zenei notesz (Szabados György)
A ,.Kodály-kérdés"-hez = II. sz. 787-789. p. (Három
kérdéscsoportban fogalmazza meg a gondokat: I. Mi
lyen zenei, népművelési és. kultúrpolitikai szempontok
mérlegén csökkent, illetve alakult át Kodály tette és a
magyar zenei nyelviség - Kodály-kérdéssé? 2. Mennyi
ben létjogosult egy nem bartóki, nem kodályi zeneszem-,
léleti és gyakorlati rendszer, és mi a várható következ
ménye nálunk, azon kultúrák számára, melyek - ellen
tétben példáulazészak-amerikaival- határozott közös
ségi hagyományra alapultak? 3. Kodály szerepe, maga
tartása, hatása és,céljai az "ötvenes évek" kultúrpoliti
kájában és ennek következményei.)
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1980
Tanulmá ny

Sonkoly IS/ I'án : Nagy pén tek zenéje = 4. sz. 273-275. p.
(Fe lsorolja a nagypénteki liturgia céljára írt pa ssi ókat .
Stabat Matereket stb . és a magyar fö ldre áts zár ma zo tt
külföldi alko tásokat. Szó l a magyar népdalgyűjtés so
rá n sokszor eldugott falvak bó l előkerü lt dallamok r ól.
azo k kutatóiró l is. aki k k özött Ko dály Z . e tére n is je
lentős szere pet válla lt.)

Napló - Könyvismertetés ( Rónay László)
így láttuk Kod ályt. (Szerk ,: Bóni s Fe re nc.) = 6. sz.
424. p. (A Zeneműkiadónál 1979-ben megjelent kötet a
személyes élmények eleve nségével és pára tlan értékével
a lkotja meg az élő Kodály-portrét. " Ki taga dná . Ko
dály életműve és hagyatéka körül á llana k a harcok - ír-

ja R. L. - , egyva lami azo nban kristál ytisztán áll az ol
vasó előtt : az embersége." Figyelmeztet arr a is. hog ya
vita tott kérd ésekben nem tévedhetünk annyira. hogy
az t kér dezzük: "B artók vagy Kod ály?" - . han em ezt az
alte rnatívát kizárva kijele ntjük : "B ar tók és Kod ály!")

1981
Na pló - Zene

Szabados György : Na pi go ndok = 6. sz. 424--425. p. (A
szellemben rejlő és a tá rgyi hiányosságok között fájda
lommal emliti a .Kod ály-m ódszer" so rsá t. amely nek az
egész világo n elterje dt a la pkonce pcióját nálunk ink ább
vita tják . min t fejle sztik .)

(Összeállította :
DÉKÁNY ENDRE)

Szent Márton szobra a pozsonyi dómban
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