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Kodály és a történelem
Dalos Anna 12 tanulmányáról

„Forma, harmónia, ellenpont. Vázlatok Kodály Zoltán poétikájához” című, 
2007-es munkája után Kodály-kutatásainak új kötetével jelentkezett  
a szerző. „Kodály és a történelem. Tizenkét tanulmány” címmel most 
közreadott írásai (Budapest, Rózsavölgyi, 2015. 183 p.) 2002–2015 között 
keletkeztek, legtöbbjük nyomtatásban már korábban is megjelent (ma-
gyarul vagy idegen nyelven), egy 2015-ös előadása azonban mindeddig 
csupán elektronikus formában volt elérhető.

A „Kodály-kötet” besorolást 
mindjárt helyesbítenünk is kell, 
mert e 12 írás nemcsak a Mester 
életművét, a történelemhez, saját 
korához való viszonyát, avagy ze-
netörténeti szerepét, helyét vizsgál-
ja; ezeket is, de mellettük a husza-
dik századi magyar zene fejlődés-
menetének számos kérdését teszi 
nagyon sokoldalú elemzés tárgyá-
vá. Csupán arról van tehát szó, 
hogy „A tanulmányok műfaji-te-
matikai sokfélesége ellenére vala-
mennyi írás felfűzhető a kötet cí-
mében (Kodály és a történelem) és 
nyitótanulmányában (Kodály és a 
zenetörténet) jelzett szálra.” (9. o.) 
Az Előszó idézett mondatából egy-
úttal az is kiviláglik, Szerző jelen 
válogatása nem lép fel a „Kodály és 

a történelem” téma teljességre törekvő, mindenoldalú feltárásának igé-
nyével, inkább egy-egy részkérdésben való előrehaladással kíván hozzá-
járulni Kodály-képünk (és történelem-képünk) gazdagodásához. Ezúttal 
is érvényes tehát Vikárius Lászlónak a 2007-es kötettel kapcsolatos ér-
telmezése: „az alcímben jelzett «vázlatok« egyszerre jelzi a megközelítés 
sokoldalúságát, és zárkózik el az összefoglaló jellegtől. A szerző olyan 
témának nevezi Kodály Zoltán poétikáját, mely még föltárásra vár, mely-
nek átfogó, kimerítő értékeléséhez még nem jött el az idő.” (Muzsika, 
2008 május, 48. o.) Úgy véljük, Dalos Anna jelen kötetével is egy maj-
dani, teljesebb Kodály-lép kialakításához szolgál újabb vázlatokkal.
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Méghozzá izgalmas, új nézőpontokat kereső, vagy a régi nézőpontok-
ból is új elemeket felfedező-rögzítő vázlatokkal. Olyanokkal, amelyek 
régi Kodály-képünket sokkal részletgazdagabbá teszik, eddig észrevétlen 
vonásokkal gazdagítják, de amelyek régi Kodály-képünk helyén – egy 
elhamarkodott szintézisben – talán egy kissé elrajzolt-elnagyolt alak vo-
nalait mutatnák. De hát, szintézisről, említettük, nincs szó. Új nézőpon-
tok keresése, felmerülése pedig nagyon is jogos, indokolt, sőt magától 
értetődő. Magától értetődő, hiszen egy immár félévszázada – stiláris 
alakulásában pedig évtizedekkel azelőtt – lezárult zeneszerzői életműre 
új korok új módon tekintenek, mást és mást fedeznek fel benne a maguk 
számára. Bach-képünk mindmáig alakul. Indokolt, mert a nemzetközi 
zenetudomány számára érvényes Kodály-olvasatot csak ennek a tudo-
mánynak a – mindegyre alakuló – nyelvén lehet közvetíteni. Somfai 
László az amerikai Kodály-recepció terén mutatkozó hiányokra is utal 
Eric Salzman A huszadik század zenéje című könyve 1980-as magyar 
kiadásához írott előszavában („a többi magyar vonatkozást jobb nem 
említeni”, i. m. 7. o.). Nem jár jobban az olvasó – hogy még egy, magya-
rul is hozzáférhető összefoglalást említsünk – Ulrich Michels zenei  
SH atlaszával (1994): Kodályt csupán a neoklasszicizmus címszónál ta-
lálja, néhány életrajzi adattal és néhány műcímmel reprezentálva. Végül 
jogosak is az új közelítések, hiszen idő haladtával fontos új források  
tárulnak fel, ráadasául – talán meglepő módon – sok Kodály-mű  
eddig nem is kapott elegendő figyelmet, sem a muzikológiában, sem  
a koncertéletben.

Az új forrásokra vonatkozóan megint visszautalunk a 2007-es poéti-
kai vázlatokra. Vargyas Lajos a hátrahagyott Kodály-írások Közélet, 
vallomások, zeneélet kötetében (1989) hívja fel a figyelmet a hagyatéknak 
egy, jellegénél fogva nem közreadható jegyzetanyagára: „(…) van a ha-
gyatéknak egy nem jelentéktelen része (mennyiségileg sem az, de jelen-
tőségében még kevésbé), ami nem kerül kiadásra: az a nagy tömegű 
formai és harmóniai elemzés, amit a zeneszerzést tanító [Kodály] pályá-
ja első (két?) évtizedében készített a zeneirodalomnak majdnem teljes 
egészéről, főleg Bachtól a romantikusokig, de elsősorban a klassziku-
sokról. Minthogy ezek túlnyomó részben számsorok, elemző képletek, 
ennek kiadása nem, csak feldolgozása képzelhető el. Érdemes volna va-
lakinek (pályája elején levő zeneszerzőnek?) tanulmányozni ezeket az 
elemzéseket, és tanulmányszerűen közreadni. Mindenesetre ez az anyag 
is roppantul érdekes, nemcsak zeneelméleti tanulságai miatt, hanem 
Kodály egyénisége szempontjából: ilyen komolyan vette a szakmai fel-
készülést mind a tanításhoz, mind a saját zeneszerzői munkájához.”  
(I. m. 10. o.) A Vargyas által kitűzött úton végül nem fiatal zeneszerző, 
hanem fiatal muzikológus indult el, idestova két évtizeddel ezelőtt, ta-
núsítják ezt a poétikai vázlatok csakúgy, mint e korábbi munkájára  
is építő új Dalos-kötet, a történeti vázlatok Kodálynak a zenetörténeti 
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hagyományhoz való viszonyával (a kodályi neoklasszicizmussal) kap-
csolatos eredményei.

Mielőtt az új kötet tartalmát részletesebben áttekintenők, vessünk egy 
pillantást Dalos Anna munkájának elméleti hátterére, forrásaira és mód-
szereire. Ugyancsak a szerzői előszóban olvassuk, a közölt tanulmányok 
mindegyike „kísérletet tesz arra, hogy az amerikai new musicology kü-
lönféle irányzatainak tapasztalataira támaszkodva egy új Kodály-kép 
létrehozását segítse elő.” (10. o. Kiemelés az eredetiben.) Valóban, kottás 
és szöveges forrásaihoz elfogulatlanul, új szemlélettel közelít a szerző, 
bátran fedez fel távolabbi összefüggéseket, olvas a sorok között: a zene 
mögött mindig az egész embert keresi, a zenét pedig mint az ember 
egészének (gyökereinek, társadalmi-kulturális beágyazottságának, tör-
ténelmi helyzetének, lelkialkatának) egyik megnyilvánulását látja. Más 
szóval, az „önmagából megértendő mű” esztétikai alapállása helyett 
azokra a mélyrétegekre, jelentés-összetevőkre látszik fókuszálni, ame-
lyeket csakis egy ilyen, nagyon tágas interdiszciplináris szemlélettel lehet 
megismerni. Mindez persze nem tagadja azt a másik esztétikát, inkább 
gazdagítja, vagy egy attól külön világot alkot.

A neoklasszicista Kodály kérdéskörét jelen kötetben két tanulmány 
vizsgálja, az egyik a zeneszerző (1. Kodály és a zenetörténet), a másik a 
kortársi és utólagos recepció nézőpontjából (10. Folklorisztikus nemzeti 
klasszicizmus: egy fogalom elméleti forrásairól). Utóbbi írás a ’nemzeti 
klasszicizmus’ fogalom tartalmára, történetére és jelentésváltozásaira 
összpontosít, míg előbbi Kodály műveinek egy csoportját saját zenetör-
téneti jelenében helyezi el, rámutatva e művekben hangvételek olyan 
körére, amelyek jellegzetes módon kapcsolódnak a zene nemzetközi 
főáramához. A két – végül is ellentétes értelmű – gondolatmenet konk-
lúziója, együtt, nagyon is gazdagító. Miről is van szó? A folklorisztikus 
nemzeti klasszicizmus terminus ma annyit jelent (Kodály szavaival): 
„egy nemzet lelkét tökéletes formában kifejezni” a néphagyományban 
gyökerező, azt újból nemzeti hagyománnyá emelő zenével. (Visszatekin-
tés III. 371–372. o., idézi Dalos 140. o.) A két világháború közötti idők 
nyugati neoklasszicizmusát viszont belső azonosulás helyett nem egyszer 
a távolságtartás, elidegenítés magatartása jellemzi. Ezt a hangot ismeri 
fel, ezek példáit gyűjti csokorba a történeti vázlatok első tanulmánya,  
a Galántai táncok, a Páva-variációk (vö. a szerző poétikai vázlataival is), 
valamint a Háry János zenéjéből. Az idézetek, értelmezések sorából  
a múltidéző Kodály fájdalmasan aktuális és fontos üzenetei bontakoznak 
ki, ugyanakkor a kritikusan távolságtartó kodályi magatartás – vélemé-
nyem szerint – túlzó általánosítása is tetten érhető,1 egy sajátos elméleti-
történeti koncepció.

1 Bónis Ferenc – a szerző által figyelmen kívül hagyott – 1977-es áttekintése (Neoklasszikus 
vonások Kodály zenéjében, in: Magyar Zenetörténeti Tanulmányok IV. 217–235. o.), barokk és 
középkori példatárával másfajta konklúziókhoz is elvezet.
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Olykor inkább prekoncepció. Vegyük például Dalos Anna Huszt- 
olvasatát. Ebben a kórusműben szerinte „az elutasítandó múltat dalla-
mos-harmonikus, néhol érzelmes háromszólamú ellenpont jeleníti meg, 
míg a jelent dísztelen, merev ritmizálású, alkalmanként pőre unisonóval 
kiegészülő homofón letét jellemzi.” A szerző konklúziója: „Kodály szá-
mára a múlt maga a szépség, a jelen ugyanakkor kiábrándítóan üres.” 
(29. o.) Mármost Kölcsey versében nem a múlt, hanem a múltba meren-
gés utasíttatik el, a jelen küzdelmek vállalása pedig fényes jövőt ígér.  
A megzenésítés hűen követi a vers érzelmi-tartalmi ívét és nyelvi szer-
kezetét: hét szövegsor hosszú, bonyolult mondatainak moll polifóniája 
után a (kórusműben megismételt) zárósor három (talán dísztelen, de 
annál erőteljesebb) egyszavas felszólítása és a szinte tőmondatos jövőkép 
következik: a Dalos Anna által idézett kottapéldában, a kórusmű 49–52. 
ütemeiben fényes dúr harmóniákkal, éppen hat kvintet (F-dúrtól Cisz-
dúrig), azaz Lendvay-Bárdos kvintoszlop–kvintkör-jelentéstana szerint  
a lehető legtöbbet emelkedve. Valahogy így olvassa–hallja ezt a költe-
mény közéleti aktualitását kereső modern irodalmár is: „A huszti epig-
ramma utolsó sorát – »Hass, alkoss, gyarapíts« – nem lehet kitörölni az 
emlékezetből. A három erős ige bővülő amplitúdója: egy szótag, két 
szótag, három szótag – ritka remeklés. Ami meg utána következik: »s  
a haza fényre derül!« – tiszta zene, Kodály kifényesedő dallama, széttá-
rul s beborít sugaraival.” (Lukácsy Sándor: „Régi kor árnya felé vissza-
merengni mit ér?” Beszélő, 1994. május 19. 4. o. [Költői kérdés].) Dalos 
Anna posztmodern olvasatában viszont a „harmonikus” múlt elutasí-
tandó, a határozott zenei gesztusokban megfogalmazódó, cselekvő jelen 
„kietlen”, a fényes jövő helyén pedig – nem látni semmit. A valóság sö-
téten látása, a valóságosnál sötétebben látása különben régi magyar vo-
nás. (’Mi a magyar?’). Éppenséggel Kölcseynél is megvan. Szerb Antal 
Magyar irodalomtörténetében ezt a beállítódást a haza és haladás köl-
tő–gondolkodójának lelkialkatával hozza összefüggésbe.

Dalos Anna most tárgyalt kötete még további három tanulmányban 
foglalkozik a Háry Jánossal: több helyütt érinti a korábban avantgárd 
zeneszerző magyar hagyomány irányába tett 1920 körüli fordulatának 
konzekvenciáit elemezve (3. Kodály Zoltán, a tudós zeneszerző), továbbá 
külön-külön dolgozatot szentel a színpadi mű átdolgozásainak és a be-
lőle összeállított zenekari szvitnek (6. Kodály Zoltán eszményi birodalma: 
a Háry János alakváltásai), illetve az utólag hozzákomponált, de sem  
a színpadon sem a koncertpódiumon meg nem honosodott nyitánynak 
(7. Háry János bécsi utazása: Kodály Színházi nyitányának bemutatója). 
A Háry-problematikát alighanem a történeti vázlatok központi jelentő-
ségű témájának tekinti a szerző, mindabban, amit Kodály Zoltán világ-
képének alakulásáról felismert és elmondani kívánt, a Háry-téma a sza-
vakban megfogalmazottaknál is fontosabb szerepet játszhatott/játszhat. 
Legalábbis ezt olvasom ki Dalos Anna választásából, hogy a kötet borí-
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tójára Oláh Gusztávnak a Háry-ősbemutatóhoz készült díszlettervét 
helyezte. Az említett felismerések közül egyet emeljünk most ki: a Há-
ryban feldolgozott népdalok gyűjtési adatairól összeállított táblázatát 
(86–88. o.). Ennek segítségével kimutatja, hogy Kodály Háry-daljátéka 
is a Trianon-traumára adott (egyszerre közéleti és szubjektív) válasz:  
a gyűjtő két kivétellel maga Kodály, a gyűjtések túlnyomó többsége 1918 
előtti, a lelőhelyek túlnyomó többsége pedig 1920-ban az utódállamok 
területére került.2

A kötetben egy sor írás foglalkozik Kodály Zoltán dalaival, zongora- 
és kamarazenéjével, illetve a szimfonikus életmű háttérbe szorult alko-
tásaival. Más-más összefüggésben. A férfi–nő kapcsolatok személyes 
dimenzióját és az ezekre adott alkotói reflexiót például a zeneszerzőtől 
valamint az ifjúkori barát Balázs Bélától való naplójegyzetek, Kodály-
publikációk, elkészült zeneművek, korabeli műkritikák, továbbá a görög 
antikvitáshoz forduló kompozíciós tervek, és a mindezek egymásra ve-
títéséből levont pszichológiai következtetések fényében igyekszik feltár-
ni (2. Nausikaa, Szapphó és más szerelmes nők: Kodály Zoltán és a görög 
antikvitás). A tanulmány középpontjában álló asszonyok: Bálint Aranka 
(a Nausikaa szövegköltője), Eva Martersteig (Szapphó? Kirké?), valamint 
Emma, a meg nem valósult Odüsszeusz-opera Pénelopéja, a Háry Ör-
zséje és a Székelyfonó Háziasszonya. Emma alakjának zenei megfogal-
mazására, a hozzá kapcsolódó népdalhangra különben a kései Szimfónia 
kapcsán még egyszer visszatér a szerző (114. o. 58. jegyzet).

Hasonlóan sokoldalú elemzést olvashatunk a fiatal Bartók és Kodály 
alkotói és gondolkodói kapcsolatáról (4. Az ifjú Bartók Kodály-képe);  
a tanulmány középpontjában 1907–1911 közötti zongoraműveik párhu-
zamaival. Az 1916–1918 közötti Kodály-termés áttekintése a Második 
vonósnégyes köré épül, és e mű latens költői programját tárja fel (5. „E 
háborús időkből”: Kodály Zoltán 2. vonósnégyese). A már említett Szín-
házi nyitány mellett külön nagy tanulmány foglalkozik egy másik, ritkán 
megszólaló, kései (és bizonyos értelemben megkésett) művel, a Szimfó-
niával (8. Szimfonikus önarckép: Kodály Szimfóniájáról). Dalos Anna 
maga sem a Színházi nyitányról, sem a Szimfóniáról nem (vagy csak 
rejtetten) mond értékítéletet, ehelyett bőségesen idézi a művekre vonat-
kozó kritikai reflexiókat3 (vagy épp elhallgatásokat), viszont mindkét

2 A Trianon-kérdés jelentőségéről Kodály gondolkodásában l. még 51–52. o.
3 Az idejétmúlt Kodály-zenével kapcsolatban hivatkozik a szerző többek között Eősze László 

írásainak – szerinte – érezhetően védekező attitűdjére; állítását az alábbi Eősze-idézettel tá-
masztja alá: „[Kodály] a múltat követve minden tettével a jövőt építette.” (98. o. 7. jegyzet.) 
Eősze pontos szövegében („a múltat kutatva minden tettével a jövőt építette”, in: Örökségünk 
Kodály, Osiris, 2000. 138. o., kiemelés tőlem: K. Gy.) a védekező attitűd kevésbé nyilvánvaló. 
A vonatkozó hely egyébként is a tudós, a nevelő és a zeneszerző Kodály életművének egysé-
géről, továbbá ember és műve egységéről szól: „Erkölcs és esztétikum benne eggyé olvadva 
tevékeny humanizmussá vált. A múltat kutatva minden tettével a jövőt építette.”
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darabot az életmű fontos állomásának tartja. A Szimfóniáról szólván 
megerősíti és újraértelmezi Breuer János 1982-es hipotézisét (Kodály-
kalauz, 279. o.) a mű önéletrajzi jellegéről.4 

Cáfolja azt a tételt, amely a darab problematikus voltát az alkotó ki-
fáradásával hozza összefüggésbe (különben Kodály – jóllehet kisebb 
formákban – az 1960-as években is alkotott időtálló nagy műveket). Da-
los, nyomon követve a Szimfónia hosszú keletkezéstörténetét, elemezve 
formai sajátosságait, nyelvezetét és intonációs világát, benne egyfajta 
zenei életút-áttekintést ismer fel, és ilyenként helyezi el az utolsó alkotói 
évtized tematikájában (99–100. o.). Talán az újraértelmezés segíti kom-
pozíció, előadó és közönség egymásra találását – teszi hozzá immár a 
recenzens. Ha mégsem, idézzük emlékezetünkbe a Mester által is idézett 
mondást: „Gyakran alszik az isteni Homérosz is!” (A magyar karének 
útja, in: Visszatekintés I. 55. o.)

Térjünk vissza egy, már érintett tanulmányra (3. Kodály Zoltán,  
a tudós zeneszerző), amely a Mester kompozíciós, tudományos, peda-
gógiai és publicisztikai életművének kapcsolatait, a négy terület kölcsön-
hatásait, közös célkitűzéseit és eszményeit tárgyalja. Talán méltányta-
lanul, e tanulmány egyetlen, disszonánsnak érzett gondolatmenetét 
emeljük ki, amely a tudós-folklorista és a zeneszerző-folklorista 
’hitelesség’-felfogását elemzi. Idézzük: a Kodály-kompozíciókban feldol-
gozott „típusdallamokra is a klasszikus tökéletesség teszi rá a hitelesség 
bélyegét – annak ellenére, hogy létrehozásukat tulajdonképpen hamisí-
tásként is értelmezhetjük” (49. o. kiemelés az eredetiben). Kodály szá-
mára – folytatja Dalos – létezik a népdal ideális formája, amellyel szem-
beállítva „A romlott alak (…) nem egy lehetséges, az ideálissal egyen-
rangú variáns, nem a népdal valóságos, a maga csúfságában is »végleges« 
alakja (…).” (Uo.) E gondolatmenetben nemcsak a hitelesség kodályi 
fogalmának elemzése megkérdőjelezhető: az adatközlő emlékezetéből 
fokozatosan, ismétlések sorozatában felidéződő dallamalakok, amelyek-
re Dalos a hitelességgel összefüggésben hivatkozik, a dalnak nem 
„egyenrangú variánsai”. A disszonanciát azonban főként abban látom, 
hogy a szövegben némiképp összemosódnak a gyűjtő–tudós, a zeneszer-
ző és a pedagógus–népművelő Kodály eszményei. Az ideális népdal-alak 
tételezése miért hiteltelenítené a folkloristát? (Ilyen jellegű hamisítást 
Dalos nem is tulajdonít Kodálynak.) Zeneszerzőként miért lenne hami-
sítás egy soha nem gyűjtött, ideális változat létrehozása, amelyet, mint 
Dalos idézi (49. o. 31. jegyzet), „a tudós stílusismerete hozott létre és  
a zeneszerző invenciója hagyott jóvá” (Szalay Olga: Kodály, a népzene-
kutató és tudományos műhelye, Budapest, Akadémiai, 2004. 10. o.)?  
A terjesztés szempontjából hogyan is lenne egyenértékű minden változat

4 A mű mint önéletrajz – visszatérő gondolata a kötetnek, l. különösen a 2. és 4. írást.



46

(függetlenülattól, hogy egyes konkrét esetekben egyetértünk-e a kodályi 
értékítélettel)? Miért hát a disszonáns kifejezés?5

A poétikai vázlatok bevezetőjében olvassuk: „E könyv tervezésekor 
úgy gondoltam, hogy munkám a Kodály-iskola történetét és esztétikáját 
fogja bemutatni, mégpedig elsősorban abból a szempontból, milyen ha-
tást gyakorolt a mester, Kodály Zoltán az őt követő zeneszerző-nemze-
dékek kompozíciós-poétikai gondolkodására. Azonban (…) nyilvánva-
lóvá vált, hogy Kodály tanítványainak esztétikai-kompozíciós gondol-
kodásáról nem lehet anélkül beszélni, hogy tisztában lennénk a példakép 
poétikájával.” (I. m. 11. o.) Kodály-kutatásainak kiindulópontjáról szól-
ván, a történeti vázlatok könyvbemutatóján6 megismételte Dalos Anna 
a fenti gondolatot, kiegészítve azzal, a kortárs zene iránti érdeklődése 
vezette őt – talán fogalmazhatjuk így – vissza a forráshoz (legalábbis  
a megkerülhetetlen elődök egyikéhez). Nos, a jelen kötet három tanul-
mányában újból megérkezik a szerző önnön kiindulópontjához, a Kodály 
utáni magyar zeneszerző-generációk életművéhez. E dolgozatok egyike 
(9. „Nem Kodály-iskola, de magyar”: Gondolatok a Kodály-iskola eszmé-
jének kialakulásáról) tisztázza egyebek között Kodály viszonyát egy al-
kotói értelemben vett Kodály-iskolához, és tanítványai viszonyát a ko-
dályi eszmékhez. A 11. Identitáskeresés, önmeghatározás és modernizmus 
Kodály és Bartók tanítványainak pályakezdő műveiben (1925–1932) című 
írás a Kodály- és Bartók-tanítványok alkotói útkeresését tanulmányoz-
za, és ebben az összefüggésben újból előkerül a kötet egyik Leitmotiv-
jának is tekinthető ’Mi a magyar?’ kérdés,7 amelyre alább még visszaté-
rünk. Végül a kötetet záró dolgozat (12. In memoriam Zoltán Kodály)  
a Kodály emlékének szentelt, akár a személyes gyász lelki folyamatát 
leképező,8 1967–1992 között íródott műveket tekinti át, ide sorolva olyan 
darabokat is (Huzella Elek: Miser Catulle, Durkó Zsolt: 2. kantáta), 
„amelyek címükben nem hivatkoznak ugyan Kodályra, egyes zeneszer-
zői megoldásaik mégis arról tanúskodnak, hogy rejtett módon kapcso-
latban állnak az elhunyt személyével és művészetével.” (169. o.)

Az említett Leitmotiv egyik problematikus előfordulása – ahol a szer-
ző Kodály: Magyarság a zenében című tanulmányának egyik tételét ér-

5 További elemzés helyett utalunk három idevonatkozó írásra: Bereczky János: Kodály népdal-
feldolgozásainak hitelessége (Ethnographia 1983/4, 558–563. o.); Vargyas Lajos: A magyarság 
népzenéje (Budapest, Akadémiai 1/1981) „A népdal mint műalkotás” fejezet; Joób Árpád: Kér-
dések és válaszok az új stílusú magyar népdalok világában (in S. Szabó Márta [szerk.]: Szolfézs- 
és zeneismeret-tanárok, ének-zene tanárok és karvezetők továbbképzése, Debreceni Egyetemi 
Kiadó, 2015. 45–67. o.).

6 Rózsavölgyi Szalon, 2015. december 17. Beszélgetőtárs Fazekas Gergely.
7 Megválaszolására a harmincas években és azóta is vaskos köteteket szántak; mai aktuálisát mu-

tatja egyebek között a Magyar Muzsikus Fórum 2015. március 30-i rendezvénye a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményében, l. http://www.m-kodalytarsasag.hu/szaboervin.htm.

8 Vö. 168–169. o.
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telmezi9 – a következő: „a magyar zenei identitás valójában egy mester-
ségesen létrehozott, úgy is fogalmazhatunk: kitalált identitás, amelyet 
Kodály (…) hozott létre és vetített ki a magyar zeneszerzésre általában.” 
(156. o.) Mármost kétségtelen, hogy Bartók és Kodály – a maguk tudo-
mányos és művészi munkásságának kivételes egységében – egy újfajta, 
nagymértékben, de nem kizárólag a folklórra alapozott, és főként nem 
arra korlátozott magyar zenei identitást hoztak létre (úgy is fogalmaz-
hatunk: találtak ki) és váltak általa a hazai zeneszerzést és egyáltalán  
a magyar gondolkodást mindmáig meghatározó egyéniségekké. Magyar 
zenei identitásukat azonban a 19. század nagyjai is megteremtették – ha 
ezt tételesen nem is fogalmazták meg. Utalunk itt Bárdos: Liszt népi 
hangsorai című, 1968-as tanulmányának konklúziójára, vagy Erkel ösz-
szetéveszthetetlen hangvételű műveire. Kodály pedig – a Dalos által 
idézett helyen – nem is mond mást: „Születése még senkit sem tesz ma-
gyarrá. Azért is meg kell dolgozni.” – Ami pedig a ’mesterséges avagy 
kitalált identitás’ fogalmat illeti, ez az újabban keletkezett, a kultúrantro-
pológiában és történetírásban bevett terminus többféle értelemben hasz-
nálatos, Szerző pedig adós marad a fogalom definiálásával és a kodályi 
magyar identitásra alkalmazásával. Inkább csak következtetem, hogy  
a (zenei) identitáskeresés ideologikus, és a valódi hagyománytól meg-
különböztetett felfogását azonosítja Kodálynál, illetve tanítványainál.  
A fogalom más értelmezésében viszont minden hagyomány mesterséges 
konstrukció, tudatos válogatás, innováció, kitalálás, így pedig már – 
véleményem szerint – az a valódi kérdés, hogy ez a kitalált identitás 
milyen gyökerekből táplálkozik, milyen értékeket testesít meg és milyen 
célokat szolgál.10

Még egy szöveget idézek, ugyanebből a tanulmányból, egyetlen kité-
tele okán. „A századelő modernitásának egyik jeles képviselőjeként Ko-
dály [1925–1932 között] olyan műveivel hatott, amelyek tíz-tizenöt évvel 
korábban keletkeztek. Szembetűnő, hogy a húszas évek közepén, a har-
mincas évek elején írott Kodály-művek (gyermekkarok, színpadi és ze-
nekari darabok), amelyek a második nyilvánosságot – az „Éneklő Ma-
gyarországot” – megszólító kiindulásuk ellenére is bizonyos mértékű 
kiegyezésről tanúskodnak a Horthy-rendszerrel, meg sem érintették a 
többnyire baloldali gondolkodású fiatalabbak érdeklődését (…).” (151. o. 
Kiemelés tőlem: K. Gy.)

9 A Kodály-tanulmány 1984-ben Szigethy Gábor értelmezést segítő előszavával jelent meg  
a Magvető Könyvkiadó Gondolkodó Magyarok sorozatában.

10 A kitalált identitás fogalmához l. többek között Barna Gábor: Népi kultúra – nemzeti kultúra 
– nemzeti identitás, in: Kultúra és identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 
plenáris előadásai, Debrecen, 2006. augusztus 22–26. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudo-
mányi Társaság, 2011. 61–85. o., valamint Szilágyi Ákos: Kitalált hagyomány, Kétezer, 2005/6, 
18–20. o.
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Kiegyezés: ez is sokértelmű szó. Mit jelent itt Kodály kiegyezése  
a Horthy-rendszerrel? Kompromisszumot, megalkuvást, saját elvek, ér-
dekek, értékek (részleges) feladását, azoktól eltérő értékrend deklarált 
vagy hallgatólagos, belső indíttatásból fakadó vagy kényszerű, őszinte 
vagy színlelt elfogadását? Lapozom Kodály kórus-köteteit, keresem ben-
nük a Horthy-rendszerrel „bizonyos mértékig” kiegyező Kodály keze 
nyomát. Mindhiába. Mi a baj azzal – tehetnénk fel az ironikus-távolság-
tartó kérdést –, ha 1925-ben, vagy akár 2015-ben Túrót eszik a cigány? 
Nemcsak Kodály műveiben nem találkozom kiegyezéssel, Dalos Anna 
elemzései ben sem. Nincs szó ilyesmiről a kórusművek tárgyalásánál, 
sem a színpadi művekkel kapcsolatban; a Háry János-tanulmány éppen 
a boldog békeidők Monarchia-nosztalgiáját mutatja ki (90. o.). 

A nagyzenekari darabok között Szerző látja meg, hogy a Páva-variá-
ciók diadalmas fináléját „felhők árnyékolják be” (poétikai vázlatok 117. 
o., vö. történeti vázlatok 25. o.), a Concerto egyetlen aktuálpolitikai vo-
natkozásaként Kodálynak – a kurzussal szembehelyezkedő – németel-
lenességét említi (poétikai vázlatok 309. o.). Maradna tehát a Trianon-
szindróma, amely a Galántai és Marosszéki táncokban, a Psalmusban 
és a színpadi művekben is tetten érhető (történeti vázlatok 20–24. o.), és 
az is tagadhatatlan, a Székelyfonó fináléját nem árnyékolják felhők.  
A Trianon-problematika viszont rendszer-független. Ezek után az a kér-
dés merül fel az olvasóban, mifajta kiegyezés vezeti Szerzőt saját követ-
keztetéseivel ellentétes tétel megfogalmazására? Meggyőződésem egyéb-
ként, hogy Kodály találhatott a Horthy-rendszerben olyan elemeket, 
amelyekkel azonosulni, amelyeket vállalni tudott. A ’nyilvánosságok’ 
különböző tereinek és köreinek ekkori (és egészen a népi demokratikus 
fordulatig kitartó) felvirágzása, gazdagon tagolt struktúrájának kiépü-
lése föltétlenül ezek közé tartozhat.

Vázlatos áttekintésünk képet adhatott a kötet gazdagságáról; egy-egy 
mondatánál hosszasan elidőztünk – ez is jelzi, milyen sokrétű és elgon-
dolkoztató tanulmánysorozattal ajándékozta meg Dalos Anna (és a Ró-
zsavölgyi Kiadó) a Kodály-életmű iránt elkötelezett, de ugyanúgy az 
elemzés másfajta, szélesen interdiszciplináris lehetőségeit és módozata-
it kereső olvasókat. 

Többször idézett előszavában célként jelöli meg a szerző, hogy új meg-
közelítésekkel kísérletezve (az ő kifejezése) dolgozatai „a lehetséges to-
vábbi kutatás számára új, revelatív utakat mutassanak.” (10. o.)

Úgy legyen!
Köteles György


