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Könyvbemutató
December 16.

Hagyományos program december 16-
án Kodály Zoltán születésének napján, 
hogy ünnepi megemlékezést tartanak 
a Magyar Kodály Társaság szervezésé-
ben, Kodályné Péczely Sarolta vendég-
látó szeretetében, a Kodály-köröndön.

 Az Andrássy úti épületben az egy-
kori lakóhely megőrizte eredeti hangu-
latát az értékes Múzeum és Archívum, 
igaz őrzőjévé vált a kodályi emlékek-
nek és kiegészült az „Előadóteremmel” 
ahol, koncertek, konferenciák, külföldi 
és magyar előadások erősítik az emlé-
kezést, és gazdagítják újabb ismeretek-
kel, összefüggésekkel a zeneszerző 
életművének sokoldalú tevékenységét. 
2017-ben a kettős jubileum alkalmával, 
kettős könyvbemutatóra került sor.

KODÁLY ZOLTÁN ábrázolások a KÉPZŐMŰVÉSZETBEN
Összeállította és szerkesztette

Márkusné Natter-Nád Klára
A Magyar Kodály Társaság Kiadványa

Megjelent Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója tiszteletére
és a Magyar Kodály Társaság megalakulásának 40. évfordulója emlékére

A gyűjteményes „képeskönyv” 65 művész alkotását mutatja be. Szobrok, 
festmények, domborművek az egész ország  területéről, és határon túlról. 

Laudációt
Richly Zsolt Balázs Béla-díjas, Kiváló művész mondott.

A szerző: címek és rangok 
Pedagógus-karnagy-zenei szakíró. A Magyar Kodály Társaság Hírei  
főszerkesztője, Artisjus-díjas, a Magyar kultúra lovagja, Csokonai Vitéz 
Mihály díj kitüntetettje.
Hogyan kerülök én a képbe?
1980-ban kezdődött munkakapcsolatunk, de ki és miért  mutatott be 
minket egymásnak? Kodály Zoltán magyar népdalfeldolgozásaiból 
„Szvit” címmel az animációmhoz Andor Ilona kórusával, a leánykarral 
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hangfelvétel készült a Hanglemezgyártónál. Szabó Helgának megtetszett 
a kisfilm, beajánlott a tankönyvéhez és „összehozta” az együttműködést.

A „munka” Ének zene (szakosított tantervű általános iskola tanköny-
vei) 1-2 kék, 3-4 barna. Majd néhány év múlva: Liedersammlung 1-2 
sárga, 3-4 piros, színű illusztráció.

A „munkaadó” Márkus Miklósné részéről: hozzáértés, rutin, kedves-
ség, ugyanakkor erős akaratérvényesítés, amire emlékezem. Mindig 
tudta, hogy mit szeretne, a már összeválogatott ének/zene anyaghoz jól 
körülhatárolta az illusztrátor számára a feladatot. Sokféle és sok rajzot 
kért. Végül egy kis enciklopédia lett minden tankönyv.

Mindezt kedves emlékképpen meséltem el, egyben magyarázatot is 
adva arra, hogy „régi „együttműködésünk” és hasonló képzőművészeti 
ízlésünk okán állok most itt.

Itt és most akkor a könyvről:
... A könyv címe, a nyomdatermék illata, a Borsos Miklós címlap.  

A könyvben közreműködők: Dobó Nándor, Meszlény Anna. 
A „Beköszöntőben” nagyrabecsült Szőnyi Erzsébet zeneszerző min-

dent elmondott már a könyvről. Az „Előszóban” a szerző leírja célját,  
a csoportosítás koncepcióját, munkamódszerét.

Minden kép alatt pontos és mindenre kiterjedő adatok, mert fontos 
tudnunk, hogy ezek a művek hol és kinek a tulajdonában vannak.  
A színes reprodukciók után az elmúlt 50 év Kodály ábrázolásainak al-
kotóit (betűrendes mutatóban) ismerteti röviden.

A fénykép és a képzőművészet: A fénykép bármilyen művészi, mégis 
csak a pillanat ellesése. Kodály a fonográffal, Kodályt köszöntik szüle-
tésnapján, Kodály a gyerekek körében, stb.

A festett kép vagy a formázott plasztika más idővel, mondhatjuk az 
örökkévalósággal „játszik”. Minden képzőművészeti alkotás átírás, tömörí-
tés, sűrítés, esszencia. Más a szerepe. Erőteret teremt maga körül. Nem azt 
mutatja csak, amit látunk, hanem azt is, amit tudunk, azt teszi láthatóvá.
Véleménye van. Küldetése van.

A dombormű faramucisága . Furcsa a viszonyom a reliefhez. Valahogy 
a rajz és a plasztika között van. A vékony rétegen/lapon nehéz teret áb-
rázolni, (Brunellescinek sikerült), egy háromnegyed profilt nehéz a dom-
borműbe belenyomni. Mégis hallatlanul nagy a szerepe ezeknek az em-
léktábláknak, Kodály ábrázolásoknak, mert általában a kint és bent 
határán közösségteremtő művek, amelyek okatási intézmények csarno-
kaiban, iskolák udvarain, kis tereken maguk köré gyűjtik az ünnepelni 
vágyó embereket, mint most majd minket néhány perc múlva.

A művészek és Kodály személyisége .
Sajnos nem ismerhettem személyesen Kodály Zoltánt, és gyanítom,  

a művészek nagy része sem találkozott a Mesterrel szemtől szemben. 
Ezek a művek nem krokik, nem illusztrációk, de nem is szentképek. 
Kodály arcvonásaihoz hozzáadták Kodály zenéjét. Míg alkottak, hallot-



24

ták a zenét és belegyúrták a portrékba, az egészalakos figurákba. Érde-
kes megfigyelni, hogy a figura szinte kivétel nélkül lefelé néz, hiszen 
befelé és fölfelé figyel. Öltözéke általában szürke, mert Kodály színei  
a zenéjében bomlanak ki. Figurája karcsú, elegáns, törékenynek látszik 
és mégis érezzük, hogy szikársága szívósság és erő.

És most nézzük a műveket . (A képek vetítése)
A 65 munkából időhiány miatt tizenegyet választottam, lehetőleg  

a legszélsőségesebbeket. Egy-két művésszel kapcsolatban személyes él-
ményem is van. 

VARGA GYŐZŐ portréja realista tanulmány, de látszik rajta, hogy  
a művész szereti Kodályt. Egyszerű stúdiumnál több ez a vörös, un. 
rötlivel készült krétarajz.

BATÓ JÓZSEF derűs festménye késő nagybányai modorban, talán  
a kubisták felé is tekintgetve készült. Kodály fiatal, útra készen, termé-
szetjáró fokossal a kezében. Ez a festmény lakk hanglemezborítón is 
megjelent.

SZALATNAY JÓZSEF képe, mint a könyvecskéből megtudjuk, több 
variációban is megjelent. Én a pasztellt szeretem legjobban. A film- 
operatőr munkatársam nagy Kodály-rajongó, falán évtizedekig láttam 
ezt a plakátméretű portrét. Szalatnay „Szepi” a művész, nevelőapám 
kollégája volt az Akadémián.

SZERVATIUSZ JENŐ fafaragása nem csak technikája miatt érdekes. 
Itt a magashomlokú, nefelejcskék szemű Mester mitikus alakká növeke-
dik. Érdekes, az idős Szervatiusz színezte azt a domborművét.

KÁNTOR LAJOS festménye nagyvonalú síkokból építkezik, a ruha-
„lapokról” a fejre térve ezek a nagy foltok csökkennek és apró lemezek-
ként modellálják a fejet. A monokróm színkezelés segíti, hogy a lényeg-
re koncentráljunk.

LÉGRÁDI SÁNDOR Kodály portréja egészen más. Pillanatképként 
odavetett, mégis határozott portré, mely kis méretben, bélyegen is meg-
állja a helyét. Az ecsetkezelése is figyelemreméltó.

VARGA IMRE szobra egyik kedvencem. Leírhatatlan az a hatás, ami-
kor az ember a várfal tövében magányosan sétál és váratlanul szembe 
találja magát a csendben üldögélő Kodály Zoltánnal.

TOLCSVAY NAGY GÉZA Story: Szülővárosomban a művész az álta-
lános iskolában rajzra tanított. Az un. Festő teremben az éves kiállítá-
sokon kivált hatalmasra növelt zeneszerző portréival. A nagyhomlokú 
komponistákat a soproni festőhagyományoknak megfelelően, nagy mé-
retben akvarellel festette. Ezen a fametszeten a kompozíció hasonló az 
említettekhez

KŐ PÁL Formailag érdekes, időtlen alakot formáz. A szobor élei, vo-
nalai, karikái erőt és kiegyensúlyozottságot, csendes heroizmust mutat-
nak. Középső érdekes formája hanglemezre, körbe rendeződött kórusra 
emlékeztet.
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PATAY LÁSZLÓ kompozíciója a kétszeres keretbe foglalással nagyon 
érdekes. Kép a képben montázs. Jól megdolgozott felületek, kevés szín. 
Kodály Zoltán éneklésen át megvalósuló országépítő munkáját illuszt-
rálja.

BORSOS MIKLÓS Kodály Zoltán portréja expresszív és mégis higgadt. 
A karakter megragadását jól szemléltetné, ha felvonultatnánk a többi 
Borsos portrét is: Szabó Lőrincz, Egry József, Barcsay Jenő, Babits Mihály, 
Lyka Károly és önportréja mind a személyiséget megfogalmazó büsztök.

A felsorolt tekintélyes művészeknek a mestert ábrázoló képei és szob-
rai után, műfajt váltva, a magam, rajzfilmes eszközeivel tréfásan meg-
fogalmazott „Kodály Tanár Úr” reflexiómat is szeretném bemutatni.  
A részlet Kodály Zoltán Háry János daljátékának animációs egészestés 
filmfeldolgozásából való.

Ez az Á bé cé dé betétdal szándékosan a Márkusné Natter-Nád Klára 
által szerkesztett Ének-Zene tankönyvek stílusát idézte, és éppen most 
hétfőn mutatták be a Vigadó vetítőtermében a Háry digitálisan felújított 
változatát.

Richly Zsolt

Kodály Zoltán nyomában Budapesten
Írta és összeállította: Ittzésné Kövendi Kata

Felelős szerkesztő: Ittzés Mihály
Kiadja a Magyar Kodály Társaság és  
a Kodály Archívum, Budapest, 2017

Régóta érlelődött ez a munka. Megérte 
a sok idő, mára egy teljes, Kodály Zoltán 
életének és munkásságának budapesti 
helyszíneit érdekesen és pontosan be-
mutató könyv született. Hasznos a 
szakértők, azaz a Kodályt művészként 
és tudósként ismerők, de a turisták,  
a Budapestet mélyebben megismerni 
szándékozók számára is.

A kiadvány kézben tartható mére-
ténél és a mellékelt térkép miatt méltó 
társa egy valóban megtehető sétának. 
A helyszínek pontos leírásán túl idéze-
teket találunk benne az épülethez ill. 
utcához kapcsolódó interjúkból, leírá-
sokból. Mindezt életrajzi és kortörté-
neti adatok is kiegészítik. 


