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KODALY-VARIACIOK
Ferencsik János és Simándy József társaságában

Csak néztem, óráról órára néztem őt abban a világoskék ruhájában! Egy szigorú és jóságos ark
angyal - mindenek tudója. Az összehasonlít ó népzene-órák álmosító szakkérdései szemérmesen
sejtették a nagy zeneszerzőt. A hangok nagy tanárát. Kodály egykedvűen tárt elénk tényeket - a
főiskolások motyogásából mindig kihallotta a gondolat hiányának ügyefogyott pótlékszavát :
szóval ... Aki kimondta, ballaghatott a táblához, hogy fölírja - s a nevét is melléje!

Egyhangú, kisiskolás mulatság volt. S hogy az elmélyülten sétáló Kodály nem viszonozta a
.köszönésünket a Zeneakadémia folyosóin, szinte természetes volt. Szótlanságát jó szívvel vettük
tudomásul.

Az egyik népzenei konferencia szünetében ifjú riportertársam az akkor divatos sablon-kérdés
sel fordult Kodályhoz: - Hogy értékeli az elhangzottakat, tanár úr? Kodály rámordult: - Mi az,
már én is "értékeljek"? Okosabbat nem tud kérdezni?

A hatvanas években néhányszor én is rögzíthettem a rádió számára Kodály szavait, aki ritkán
nyilatkozott ahhoz képest, hány zenei, művelődési, nevelési, tudományos témában volt nélkülöz
hetetlen. Kodály pontos kérdéseket várt, és habozás nélkül azonnal felelt. Egy-két szóval a lé
nyeget közölte. Szavaj azonban évek múlva is hatottak, néha csak akkorra váltak teljes mélysé
gükben befogadhatóvá. Nála egyszerűbben nyilatkozó riportalanyom nem akadt.

Dicséreteket nemigen osztogatott, feladatokat annál irlkább. De épp ezért volt Vele minden
párbeszéd megtiszteltetés, és kicsinyes, modoros énünk, a rossz beidegzések elleni kijózanító
orvosság.

Szereti Ön Bachot? - ezt a címet adtuk egyik rádióműsorunknak. Kodály is megszólalt benne.
"Első találkozásom Bach műveivel tiszta véletlen volt. Ugyanis annak idején Nagyszombat

ban senki sem ismerte Bachot. Nővérem sem, aki pedig kitűnően megtanult zongorázni egy bécsi
tanárnőtől. de az sem játszatott vele Bachot, pedig Haydntól Chopinig mindent játszott. Történt
azonban, hogy egy volt zenetanító özvegye eladogatta a kottáit. Azok közt két különböző füze
tet találtam, többek között a Wohltemperiertes Klavier két kiadását, és - holott csak féléves zon
goratudásom volt - azóta azt böngésztem naponta. A mai napig sem hagytak el. (Igaz ugyan,
hogy olvastam Beethoven mondását, hogy nem Bachnak, vagyis pataknak, hanem Meernek,
vagyis tengernek kellene őt nevezni, és olvastam aztán Schumann tanácsát, hogya Wohltempe
riertes Klavier mindennapi kenyered legyen!) A nagyobb művekkel csak később ismerkedtem
meg. Akkor derült rám, hogy Bach egy olyan jelenség, akit csak a legnagyobbakhoz lehet mérni.
Homéroszhoz, Dantéhoz, vagy Shakespeare-hez. A magyar közönség előtt nagyobb művei ép
pen ezért egyelőre nem nagyon hozzáférhetők, mert az elemi zenei műveltség hiányzik. Egy kivá
ló tudós nemrég - csak ötven év előtt - említette, hogy a lánya zongorázni tanul, de valami abszt
rakt, dallamtalan, unalmas dolgokat játszatnak vele, Bachot. A régebbi generáció előtt a Bach
név rossz emlékű volt, még a Bach-korszak óta. No de reméljük, hogy az a publikum, amely
most nő fel, azokban az iskolákban, ahol mindennap van énekóra, az már nyílt füllel közeledik
Bachhoz és a legközelebbi nemzedék már éppúgy otthon lesz benne, mint minden más müvelt
ország."

Kodályról beszélgetve SIMÁNDY JÓZSEFfel, felmerült a szó: szárazság.
- Olyan száraz volt - mondja Simándy -, hogy szinte félni kellett tőle. Mindig is tiszteltem.xíe

.amikor először nevetni láttam - arca megszépült derűjében -, azonnal megszerettem. S ez a sze
. retet, most má~ visszahullámzik a kezdetekig : 1944. március 16-án énekeltem először a Székely
fonó oratóriumszerű előadásában ...

Emlékszem, főiskolai ösztöndíjból kellett frakkot vásárolnom. Nekem idegen, német nevem
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volt. Az Ő megjegyzése erőt adott: sváb névvel is lehet valaki igazi magyar .. , Hány Psalmus
Hungaricus tenorszólóját énekeltem azóta! Tudva már: az indulat hitele, a hűség lehet csak
aranyfedezete a zenei minőségnek !

- Hogy művei és a magyar népdalt felfedező útjai mit jelentettek számomra, azt szükségtelen
részletezni - mondja FERENCSIK JÁNOS -, gyüjtőmunkájamindenki számára szinte megvál
tás volt: már majdnem eltemetett, értékes rétegét mentette meg a magyarságnak.

Amikor előszörhallottam Kodály-gyűjtést- Bárdos Lajos révén, akinek a cserkészcsapatában
működtem -, akkor azonnal tudtam: ez az én igazi zeném! A Székely fonó-t, amelyet Failoni ve
zényelt, én tanítottam be. Kodály ott volt az olvasópróbákon - személyes ismeretségünk ebből

az időből ered.
Később egy szegedi meghívás alkalmával elhárította magától a karmesteri felkérést', eljött, de

a dirigálást rám bízta. Ez a PsalmusHungaricus egyik régi előadása volt. Számomra az egyik leg
kedvencebb zenéje a Páva-variációk. amit nem ismernek annyirakűlföldön,de ahol hallják, ott
rögtön tetszést arat. Így jártam például a Berlini Filharmonikusokkal, ahol felfedezés számba
ment, hogy a Pávát eljátszottuk, pedig Feuchtwanger ezt annak idején dirigálta. Most a reveláció
erejével hatott, a zenekar és a közönség is nagyon szerette. Játszottuk Bécsben,ahol óriási sikere
volt; és nem tudom még hány turnén! A Galántai táncok-nak nincs szüksége propagandára, mert
azt a világon mindenütt játszották ésjátszani fogják, ahol érdeklődnek népzene iránt is, de a Pá
va valóban mostohagyerek volt. Viszont ha tisztességesen adják elő, akkor sikere van. Nem
könnyű előadni annak, aki nem nézi meg pontosan, hogy miről is van benne szó. Ahogy a variá
ciók kapcsolódnak egymáshoz, azt a belső kapcsolatot, a nem látható fonalat, amely összetartja
ezt a sok variációt, azt kell fölismerni! Hogy hogyan aránylanak ezek egymáshoz; hogyan kell
átvezetni, vagy hogyan kell odaragasztani vagy szétválasztani az epizódokat, ezt nemcsak érezni
kell, hanem addig kell kísérletezni, amíg az embernek az érzéke azt mondja, hogy itt, ezen a pon
ton már jó, így kell csinálni. Ezt az embernek ki kell kisérleteznie magában. Nem elég egymás
mellé rakni a mozaikokat. A részeknek, a variációknak bizonyos belső lüktetése van.

A nehéz, a nehezen megszólaló rnűvek között, talán a Nyári este az, amelyiknek nem tudom
megtalálni az igazi hangját úgy, ahogyan szeretném. Aztán itt van a Concerto, A Concerto a ma
ga formájában teljesen más mondanivalót hordoz: csak a címe azonos a Bartókéval. Mind a ket
tőt zenekarra írták, mind a kettőben virtuóz, különleges tennivalói vannak a zenekari szólisták
nak, vagy szólócsoportoknak. De nem lehet azt mondani, hogy Bartók Concertó-ja jobb mint a
Kodályé. Egészen más. A Bartók-Concertót is jól kell játszani; Kodály rnűve nem olyan hatásos,
de az, hogy nem hatásos, nem mond semmit. Bartóknak is vannak kevésbé hatásos kompozíciói!
Csak azokról nem beszélnek. A II. szvit például kevésbé hatásos zene. És egy nagyon jó kompo
zíciója: a Táneszvit sem - főleg a közönségsiker szempontjából.

A sok felűletes Bartók-Kodály összehasonlításban csak egy igaz: Kodály inkább hajlott az
éneklés felé, mint Bartók, ami annyit jelent, hogy Kodálynak kevesebb a zenekari kompozíciója,
mint Bartóknak. Arról nem beszélve, hogy Kodály rengeteget áldozott fel magából a magyarság
számára mint tanár.

Azzal fejezem be: aki a Psalmus-t komponálta, aki ezt aszöveget megtalálta, aki erre ezt a ze
nét ilyen ihletetten írta, arra csak a legmélyebb, legalázatosabb tisztelettel lehet gondolni.
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