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KODALY ZOLTAN 
ZONGORAZENEJE 
A 20, szazad zenejet szamos jelentos zongoramuvesz zeneszerzo kep-
viseli Rahmanyinovtdl Busoniig es Stravinskytol Bartokig. E muzsikusok 
belulrol ismerik a hangszer lelket, es tudjak, mire kepesek a billentyuk. 
Sok olyan zeneszerzo is tevekenykedett azonban e ket evszazadban, 
akik szamara a zongora elsdsorban absztrakt gondolatok kozvetitdje 
volt, akik nem elsodlegesen a hangszer adottsagaibol, hanem kizarolag a 
hangok adta lehetosegekbol indultak ki, Kozejiik tartozott Kodaly Zoltan 
(1882-1957) is, aki - bar a kortarsak visszaemlekezese szerint kivaloan 
tudott zongorazni - gyermekkent a vonos hangszerek buvkoreben nott 
fel (jatszott hegedun, bracsan es csellon is), am az 1930-as evektol 
kezdve az enekhang kimiJveleset allitotta a magyar nemzet kulturalis 
felemelkedeset ceizo nevelesi koncepcidja kdzeppontjaba, 

Ifjukori baratja, Balazs Bela naploibdl tudjuk, hogy 1905 tajan Kodaly 
eloszeretettel jatszotta Wagner Trisztan es Izolda cimu zenedramajanak 
Eiojatekat zongoran, Zongorastilusanak formalodasara tehat nem primer 
zongorazene, hanem egy, elsdsorban a harmoniavilag szempontjabol 
uttbro jelentdsegiJ zenekari mil atirata gyakorolta a legnagyobb hatast, 
A masodik meghatarozo elmeny ugyanekkor 1905-os parizsi tanul-
manyutja lehetett - ekkor ismerkedett meg Claude Debussy zenejevel, 
Mindazonaltal sokatmondo, hogy a Debussy-elmenyt dokumentald elso 
zongoramuve, amely egyben a zenetortenet elso Debussy-hommage-a 
is, a Meditation sur un motif de Claude Debussy (1907) nem egy zongo-
rakompoziciora reflektal: a zenei meditacio-elmelkedes kiindulopontjaul 
a francia mester 1893-as keltezesii vondsnegyesenek temaja szolgal. 
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A hagyomanyos szerkezetii, haromtagu format kovetfi mii ujdonsaga 
a harmoniakban rejlik: meghatarozo jelentbseggel bir benne a kortars 
francia zeneben is elsodleges szerepet jatszo, de a Trisztan es Izolda 
Eldjatekaban is felsejio egeszhangu skala hangjaibol letrejdvo akkord. 
A Debussy-vonosnegyes olyan nagy hatast gyakorolt a fiatal zeneszerzdre, 
hogy hazaterven Budapestre annak II. tetelet fejbol jegyezte le kesdbbi 
felesege, Emma szamara, es hamarosan sajat maga is vondsnegyes kompo-
nalasaba fogott. Az /. vonosnegyessel (op. 2, 1908-1909) parhuzamosan 
azonban egy dalsorozat {(nekszo, op. 1,1907-1909) es egy zongoraciklus 
komponalasahoz is hozzakezdett. 

Az 1907 es 1910 kozott megszijleto zongoraciklust vegul az op. 3-as jelzessel 
es a Zongoramuzsika cimmel latta el. A ciklus eredetileg tiz tetelbol epult fel: 
elen a kesdbb onallo kompozicibkent megjelent Valsette allt, s ezt kdvette az 
a kilenc mCi, amely a muvet kesobb revidealo Kodaly koncepcidja ertelmeben 
ma a Kilenc zongoradarab teteleit kepezi. A modositas hattereben minden 
bizonnyal esztetikai dontes allhatott: a Valsette, a maga hagyomanyos 
harmonizalasaval es becsi keringoket idezo hangvetelevel stilaris ertelemben 
jelentdsen eliit a tobbi teteltdl. A kilenc tetel ugyanis Kodaly legmodernebb 
zenei koze tartozik, nemcsak disszonans akkordhasznalata miatt, de formal-
lag, dallamalakzatok szempontjabol es a magyar nepzene ujszeru feldolgoza-
sa reven is meglehetosen kdzel all Bartok egyidos Tizennegy bagatelljehez. 
Hasonlit a ket ciklus abban a tekintetben is, hogy a sorozatok egyes tetelei ero-
sen kapcsolddnak a zeneszerzok maganeletehez is: Kodaly Kilenc zongora-
darabjanak egymasutanja szinte egy zeneszerzo dnmagara talalasanak 
tortenetet mutatja be a par hangra epiJlo zenei alapoktol (1. tetel) Debussy 
zenejenek (3., 4. tetel) es a nepzenenek megismeresen (2., 5., 7., 8. tetel) at az 
Emmahoz fuzodd szerelemig (6. tetel) es a fiiga alakjaban megjelend szakmai 
tudas ujszeru integralasanak kepessegeig (9. tetel). 
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Kodaly masodik zongoraciklusa, a Het zongoradarab (op. 11) is szoro-
san kapcsolodik az ifjukori Debussy-elmenyhez, es az elsohdz hasonldan 
avantgard zeneszerzdkent mutatja be Kodalyt. A mottojaval Verlaine-t 
megidezo 3. tetel („llpleut dans mon coeur/comme 11 pleut sur la ville") 
meg 1910-ben keletkezett, a tdbbi tetel azonban mar az I. vilaghaboru 
vegenek termese, 1917 es 1918-as keltezesiiek. Egyertelmuen reflek-
talnak a haborura: nemcsak a Kodaly legjelentdsebb zongoramuvenek 
tekinthetd, a ciklus kozeppontjaban alio Sirfelirat bizonyitja ezt, amely 
talan egyszerre siratja el a haboru aldozatait es az 1918-ban elhunyt 
Debussyt, de a „Sirass, edesanyam" szdvegkezdetii haborus nepdalt 
felhasznald Szekely keserves (Kodaly a nepdal szoveget is feltijnteti a 
kottaban) vagy az „ A z hoi en elmegyek" szovegkezdetii dallamra epiJlo 
Szekely nota is. A teteiek mindegyike a vilaghaborus depresszid do-
kumentuma: Kodaly dramai kitoresu csucspontokat hasznal, a format 
szaggatottsag, a zongorahangot sotet hangvetel jellemzi. A szimmet-
rikus felepitesii ciklus nyito- es zarotetele (Lento es ftubato) tematikailag 
es dramaturgiailag is utal egymasra. A zenei stilus egyertelmu kaput nyit 
a hangszeres nepzenebol megismert improvizativ zenei megkozelitesnek. 

1918-at kdvetoen Kodaly Zoltan nem komponalt mar hasonio zongora-
ciklusokat. Erdeklodeset a hangszeres es szinpadi zene, valamint a 
korus, mint apparatus keltette fel. A kdvetkezd kdzel dtven evben irt 
zongoramuvei mind bizonyos ertelemben kivetelt kepeznek eletmu-
veben. Igaz ez nagyformatumu es virtuoz zongorakompozicidjara, a 
Marosszeki tancokra (1923-1927) is. A rondo formaju, nepi tanczenere 
tamaszkodo, a tdrtenelmi Magyarorszagot megidezo tancsorozatot 
1923-ban kezdte komponaini, amikor a Szekesfdvarostol megrendelest 
kapott egy reprezentativ zenekari mu komponalasara Pest, Buda es 
Obuda egyesulesenek 50. evforduloja alkalmabdi. A Marosszeki tancok 
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akkor azert nem keszijlt el, mert Kodaly - megtudvan, hogy Bartok Is 
tancszvitet keszul irni - ugy dontdtt, mas muvet ajani fel: ennek ko-
szonhetjijk fomuve, a Psalmus Hungaricus megszijleteset. A Marosszeki 
tancok sorozatan azonban a kdvetkezd evekben Is dolgozott: a zon-
goravaltozat 1927-re, a zenekari 1929-re keszult el. A zongoravaltozat 
technikallag rendkiviJll felkeszijltseget kdvetel az eldaddtdl. A lemezen 
felcsendiJlo Balettzene cimu kompozicid szinten zenekari mii zongora-
letetje: a Balettzene eredetileg a Hary Janos (1925-1927) egyik betet-
szama volt (Sarkanytanc), amit Kodaly vegiji elhagyotta daljatekbol, am 
a mu onallo zenekari miikent tovabb elt. 

Kodaly 1945-1946-ban keletkezett zongoramuvei - Gyermektancok, 
24 kis kanon a fekete billentyiikdn, illetve a 12 kis darab, amely alkalmi 
felkeresre keszult 1955-ben - pedagogia cellal szuletettek, es sok te
kintetben rokonai Bartok Gyermekeknek cimii sorozatanak. Kuldnosen 
az elobbi eseteben feltiino a hasonlosag, bar a 12 darabbol alio ciklus 
egeszen bJzonyosan nem kezdo zongoristakra szamit: a tancok magyar 
nepi tancok hangveteleit, a jellegzetes tanckisero hangszerek (peldaul 
duda) hangijteseit idezik fel. A masik sorozatban elsdsorban a fekete 
billentyuk hasznalatanak van kijidnds jelentdsege: az 6t hang megfelel 
a magyar nepzeneben is hasznalatos pentatdnianak, amely a kodaiyi 
enekpedagogianak az alapjat kepezi. A 24 kis kanon a fekete billentyukon 
azonban nemcsak a kezddk szamara biztos ktindulopont pedagogia 
szempontbol, de egyben peldazza Kodaly egesz alkotomiiveszetenek 
lenyeget is: benne az dsi magyar otfokusag talalkozik a nyugat-eurdpai 
zenekultura magasrendii zeneszerzoi technikajaval, a kanonnal. 


