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Kodály Zoltán ábrázolások a képzőművészetben 
Kodály 

vásznon, fában, bronzban és márványban
Gondolatok Márkusné Natter-Nád Klára könyvéről

Magyar Kodály Társaság 2017. 

Leo Montada trieri pszichológusprofesszor különbséget tesz a „sárga”, 
és a „fehér” irigység között. Azt mondja, az első egyszerű rosszindulat, 
amely vitatja, mert valójában elkívánja mások eredményeit. A fehér irigy-
ség viszont pozitív motiváció, mert nemes versenyre, egyre növekvő tel-
jesítményre sarkallja az embert, s ily módon létrát jelenthet számára  
a kívánt magasabb célhoz vezető úton.                    

Ilyen fehér irigységgel tisztelem dr. Márkusné Natter-Nád Klárát. Nem 
csak vasokleveles zenetanári pályájáért, nem is több évtizedes, jeles szak-
írói és szerkesztői tevékenysége miatt. Nem a Kodály- vagy a Bárdos 
Társaság-ban viselt magas tisztsége miatt, de nem is azért, mert „több-
szólamú” közéleti tevékenységével kiérdemelte a Magyar Kultúra lovag-
ja megtisztelő címet. Hanem azért a kis, alig 112 oldalas könyvecskéért, 
amely a Kodály Zoltán ábrázolások a képzőművészetben címet viseli. 
(ISBN 978-615-80902-0-9)

Irigylem, mert szerkesztőként olyan nemes anyaggal dolgozhatott, 
akár Michelangelo, amikor kifaragta Dávidot a márványból. Ez a nemes 
és örökérvényű anyag Kodály Zoltán személye, valamint az a sok kép-
zőművészeti alkotás, amelyből a Szerkesztő impozáns összeállítását ké-
szítette. Szívesen lettem volna kisinas mellette. Igaz, a zene és a képző-
művészet nem szakmám, de napi eledelem. Kodály Zoltánra egy kórus-
versenyről emlékszem, amelyen a pesterzsébeti Tátra téri Általános Is-
kola énekkarának tízéves tagjaként a Mester Gólya, gólya gilice című 
darabját énekeltük, nem máshol, mint a Zeneakadémián. Én persze nem 
a karnagyra figyeltem, hanem szemem sarkából arra az emberre, akiről 
énektanárunk – maga is Kodály-tanítvány – sokat mesélt, amikor föl-
készített minket erre a kitüntető és emlékezetes szereplésre. Úgy hogy 
kellő megilletődöttséggel lestem föl a díszpáholyba, ahol az a furcsa haj-
viseletű bácsi előredőlve hallgatott minket. Az előadás végén azután 
följött a színpadra, és meleg szavakkal megdicsért bennünket. Ma már 
tudom, amit akkor éreztem, katarzisnak hívják, s tudom azt is, hogy 
ezeknek a fölemelő emlékeknek a hatására ismerkedtem meg – persze 
jóval később – a Mester nagy műveivel is. Ma is figyelek arra, hogy bér-
leteimben ott legyenek a darabjai. A képzőművészetben Szinte Gábor 
festőművész, atyai barátom segítségével mártóztam nyakig, filmet  
és könyvet is csináltam róla. Kiváló portretista volt – nem mellesleg 
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művészettörténész professzor – s maga is festett egy képet Kodályról, 
méghozzá jót. Amikor megkérdeztem tőle, mi értelme van arcképet fes-
teni a fényképezőgép föltalálása után, így válaszolt: 

„A fénykép sohasem vetélkedhet egy festménnyel…üljünk le egy ké-
nyelmes fotelba, és határozzuk el, hogy egy számunkra megnyerő ember 
fényképét egy órán keresztül nézzük. Próbáltam magam is, másokkal is 
kipróbáltattam – lehetetlen! Ugyanis a fotó néhány perc múlva kiürese-
dik, szemünk káprázni kezd, agyunk zúgni, senki sem bírja húsz percnél 
tovább… Ugyanakkor két órát ültem Rembrandt fára festett önarcképe 
előtt a bécsi Kunsthistorisches Museumban, és nem untam meg, sőt 
nehezen váltam meg tőle. Ugyanis a festett képpel beszélgetni lehet. Nem 
szavakkal, hanem gondolatcsere útján. Ezt az teszi lehetővé, hogy a fes-
tés egy folyamat rögzítése, nem pedig egy pillanaté. Aki gyakorlott a 
portréfestésben, az tudja, hogy egy kép az elkészültéig akár száz, külön-
féle kifejezés-árnyalaton is végigmegy. Eleinte kereső jelleggel, később 
amikor a festő rátalál az igaz lelki képre – mert azt keresnie kell –, akkor 
már a kép vezeti és viszi a tökéletes megoldás felé. A hosszú folyamat 
eredményeképpen megszületik tehát a mű, magába sűrítve ellentétes 
érzelmeket, különféle tulajdonságokat. Olyan összkép keletkezik tehát, 
amely minden fotónál jobban mutatja be alanyát…A festett portréra em-
lékezni lehet, a fényképre csak akkor, ha olyan mellékes figyelemfelkeltő 
hatásokkal dolgozik, mint például a nyelvöltögető Einstein fotója…”



22

Szóval érdeklődéssel vettem kézbe Natter-Nád Klára munkáját, s 
kezdtem napokon át „beszélgetni” a Kodály-ábrázolásokkal, amelyeket 
már 1994-ben elkezdett gyűjteni, amikor szerkesztője lett A MAGYAR 
KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI című periodikának, hogy azután minden 
lapszám belső fedlapjára egy-egy Kodályt ábrázoló műalkotást tehessen. 
Az évek múltak, a képek sokasodtak, és kötetért kiáltottak. Ezt hallotta 
meg a Szerkesztő, s válogatta össze azt a 65 alkotást, amely új könyvében 
szerepel. Szobrok, olajfestmények, domborművek, kisplasztikák és gra-
fikák idézik föl a Mester jellegzetes arcvonásait. Igaz, a legkorábbi róla 
készült festményen, Bató Józsefén, amely 30 éves kora előtt ábrázolja 
Kodályt, még nincs hosszú haja, és teljes szakállat visel. Kunwald Cézár 
munkáján, meg Véberné Gasparovics Gizella textil kollázsán pedig 
mintha az ifjú Petőfit látnánk. Ahány mű, annyi – részleteiben sokszor 
meglepő – megoldás. Elemzésük azonban nem a recenzens dolga, bár 
némelyikről oldalakat lehetne írni. (A Mestert legtöbbször hosszú hajjal, 
körszakállal ábrázolják a fényképek és a műalkotások. Egyetlen felvételt 
láttam Bősze László egyik régi könyvében, amely kifejezetten rövid haj-
jal és Jávor-bajusszal ábrázolja az ifjú Kodályt.)

Natter-Nád Klára nem egyszerű festménykatalógust készített, hanem 
– kár, hogy nem kissé nagyobb méretű – képeskönyvet, amelyből a Mes-
ter sokféle felfogásban megrajzolt arcvonásain túl megismerhetjük élet-
útját, működésének színtereit, és nem utolsósorban a műalkotások fel-
lehetőségének helyszíneit. Utóbbiakról gondosan rajzolt színes térkép ad 
pontos áttekintést. Apropó – színek. Nagy erénye a könyvnek, hogy 
mindegyik alkotás eredeti színeiben mutatja meg magát. S hogy ez a 
kötet mívesen szép is lett, dicséret illeti érte a képszerkesztő és technikai 
munkatársakat is, mert minden fénykép és nyomdai megjelenése első-
rangú. Átgondolt és ízléses az anyag tördelése is az elegáns papíron. 
Ráadásul a Szerkesztő – mértékadó tanári és ismereterjesztői erényeit 
bizonyítva – rövid, de lényegre törő jegyzetekkel látta el az egyes alko-
tásokat. Ezek egy része a művek keletkezésének körülményeit, más része 
az alkotók pályáját mutatja be. 

Úgy gondolom, hogy Natter-Nád Klára és munkatársai kitűnő mun-
kát tettek le az asztalra. A szerkesztés átgondolt, a művészi és a technikai 
megvalósítás pedig mintaszerű. Valódi intellektuális élmény ezt a köny-
vet kézbe venni, olvasni és nézegetni. 

A jó előadás után sokszor fölhangzanak a „Hogy volt! Bravó!” kiáltá-
sok. Kijár ez Natter-Nád Klárának is. Kívánjuk, hogy keressen és találjon 
újabb és újabb Kodály-ábrázolásokat – ennek sikeréért akár még orszá-
gos gyűjtőmunkát is érdemes lenne meghirdetni –, hogy mielőbb meg-
születhessen jeles munkájának második kötete. 
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