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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. 
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Ki tudja pl., hogy a hírneves Eötvös kollégium eredetileg nem  
a Ménesi úton volt? Vagy a gyakran emlegetett Budapesti Tudomány-
egyetem, amely Kodály első felsőfokú tanulmányainak színhelye volt, 
mely utcában található? Talán nem is gondolkodunk ezeken, ám most 
leírva megindul a fantáziánk: mennyit is változott fővárosunk!

A szerző nagy figyelmet fordít a pályatársak megemlítésére is. Ha 
„útközben” más zeneszerzőről, népzenekutatóról találhatunk megemlé-
kezést, azt is bemutatja. Így ismerhetünk meg pl. több Lajtha emléket. 
De nem megy el a szerző más jelentős múzeum vagy történeti emlék, 
szobor vagy emléktábla mellett sem. Számos emléket, rövid történetet 
is közöl a mű, és olvashatunk a szerzőnek Kodály életének szemtanúival 
tett személyes találkozásairól is. A kötet végén egy rövid összefoglalót 
kapunk, majd néhány útvonaljavaslatot, amelyeket végig járva teljessé 
válhat tudásunk a helyszínekről.

Tartozik a könyvhöz egy útmutató is, egyik oldalán számozott tér-
képpel, amelyen a könyvben található sorszámok alapján lehet kikeres-
ni a pontos helyszínt. A másik oldalon pedig a helyszínekhez tartozó 
egyéb tudnivalókat találjuk: nyitvatartási idő, belépődíj, a megközelítés 
módja, hozzá tartozó zenei vagy egyéb részlet netes kikereshetősége stb.

Ittzés Kata tanárom volt a híres Kodály iskolában. Azt, hogy a Zene-
akadémiára kerültem hallgatónak, később óraadónak, részben neki kö-
szönhetem. Nemcsak a szakmai tudás átadása miatt, hanem annak  
a széleslátókörűségnek, a világ iránti kíváncsiságnak a megmutatásával, 
amelyben részesülhettünk óráin. Abban az időben beszélt az angliai 
énekkultúráról, amikor útlevelet csak háromévente lehetett szerezni. 
Megmutatta, milyen fontos a jó és használható nyelvtudás, a zenében 
való jó tájékozódás. E könyvéből ugyanazt érzem kiragyogni, amit az 
óráin: figyelni kell mindenre, mert mindenből tanulni lehet.

E könyv olvasását csak úgy érdemes elkezdeni, ha bőven van rá időnk. 
Nehéz ugyanis letenni. Utána pedig sétára kell indulni, hiszen olyan 
izgalmas dolgokat fedezhetünk fel segítségével, amilyenekre nem is szá-
mítottunk korábban.

A könyv fotói színvonalukban méltóak a szöveges anyaghoz. Ezekért 
köszönet Szöllősi Mátyást, a nemrégiben felfedezett fiatal fotóművészt 
valamint Kende Lucát illeti. Jónéhány fotó származik különféle archí-
vumokból, könyvtárakból ill. a korabeli sajtóból. 

A könyvet tekinthetjük a jubileumi Kodály-év megkoronázásának. 
Azt mutatja meg ugyanis, hogyan lehet egy emléket méltó módon meg-
őrizni: Kodály életének helyszíneit felkeresve, megérezve a séták ízét,  
a helyszínek hangulatát. Változnak az idők, változnak a szokások:  
Kodályra nemcsak műveivel és írásaival, de sokoldalú, sokszínű, renge-
teg dologra figyelő életének, élettereinek megismerésével is méltón gon-
dolhatunk. A kötet angol nyelven is megjelent, a szerző fordításában. 
Mindkét változatot támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
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Ittzésné Kövendi Kata könyvéből sokan meríthetnek ötletet, a pontos 
lexikális adatok, tények megismerésén túl. Élvezetes, izgalmas bemuta-
tója méltó időben, a születésnapon, 2017. december 16-án volt a teltházas 
Kodály Emlékmúzeumban.

Fehér Anikó
(A recenzió első megjelenése: ZeneSzó XXVII. 10. 2017)

Közös éneklés december 16-án a Várnegyedben
Kodály Zoltán születésének 135. évfordulójának tiszteletére a Contra-
punto Kamarakórus a Kodály Világa támogatásával a Várnegyedben az 
Európa-ligetbe helyezett Kodály-szoborhoz (Varga Imre alkotása) szer-
vezett találkozót december 16-án a déli harangszó idejére. 

Jakobey Márton, a Contrapunto Kamarakórus karvezetőjének eredeti 
elképzelése az volt, hogy mindazokkal együtt, akik a felhívásra megje-
lennek, felzeng A magyarokhoz c. kánon a Mester születésnapján, anél-
kül, hogy bármilyen beszéd elhangozna, pusztán az együtt éneklés örö-
mével emlékeznek, ünnepelnek.

Amikor Sebestyénné Farkas Ilona, aki az ötvenes években Kodály 
Zoltán tanítványa volt a Zeneakadémián, csatlakozott a Hunyadi Vén-
diák Kórussal a Kodály Világa hívására, a program egyre vonzóbbnak, 
gazdagabbnak ígérkezett. Már fél tizenkettő körül megjelentek az első 
együtt énekelni vágyók. Sebestyén Márta népdalénekes is csatlakozott  
a gyülekezőkhöz. A Kodály Világa baráti kör tagjai az ország különbö-
ző pontjairól érkeztek. Villányi Eszter karvezető például Szombathelyről 
utazott kora reggel Budapestre, hogy a csoporthoz szegődjön. 

Nem volt különösebb irányítás, nem hangzott szónoklat, csak csend-
ben gyűltek, gyűltek az érkezők, beszélgettek, örültek egymásnak, an-
nak, hogy egyre többen vannak, és spontán szólamokba rendeződtek.  
A tér közepén elhelyezett emlékkönyvet a megemlékező gondolatok,  
a résztvevők kézjegyei egyre gazdagították, a Kodály-szobor környékén 
gyarapodtak a virágok. 

Majd miután a környékbeli templomok harangjai elnémultak, először 
a szintén születésnapját ünneplő Sebestyénné Farkas Ilona  vezényletével 
csendültek fel Kodály Zoltán Adventi ének és Köszöntő című művei, 
majd Jakobey Márton dirigálásával az eredetileg is tervezett Forr a világ 
kezdetű kánont énekelte el az egyre lelkesebb társaság. Az eső is elállt, 
még a felhők is félrehúzódtak, hogy fénybe borulhasson a liget egy lé-
lekemelő pillanatra. És hiába ereszkedett le a karnagyok keze, hiába 
hallgatott el az erre az alkalomra összeállt kórus, senki sem mozdult, 
mintha még mindannyian várták volna a folytatást. 


