K O D Á L Y Z O L T Á N ÉS KECSKEMÉT
Kodály Frigyes feleségével és két gyermekével 1883 tavaszán költözött Kecskemétről Szobra. Zoltán ott, majd Galántán, Nagyszombaton töltötte gyermek- és
ifjúkorát. Az ú j század első évében Budapesten telepedett meg, ott bontakozott ki
pályája, ott vívta meg győzelmes harcát, és a fővárosban helyezték végső nyugovóra. Huzamosabban csak néhány hónapos koráig élt itt. Azoknak lenne igaza, kik
azt hirdetik, hogy Kecskemét a kiváló zeneszerző életében nem több szürke anyakön yvi adatnál? Az életműben — mondják — hasztalanul keressük a szülőhely termékenyítő, formáló hatását, vonásait, jellegzetességeit, ösztönzését.
Csupán a vasutassors szeszélye, az a tény, hogy 1882. december 16-án éppen
itt látta meg a napvilágot, kapcsolja a hírős várost nagy fiához? J á r j u n k a végére,
bontsuk ki a gazdag életmű szövetéből a kecskeméti szálakat.
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A szűkszavúságáról ismert Kodály Zoltán gyakran beszélt Kecskeméthez fűződő
kapcsolatairól. „Mint cseperedő diákot hozott vissza az atyám, hogy megmutassa
szülővárosom. Amint az utcákat jártuk, atyám megállt egy ablak előtt és csak
annyit mondott: »itt láttam meg édesanyádat-". Ha semmi egyéb, az az érzés, mely
-e pillanatban atyámat elfoghatta, kecskemétivé tesz e n g e m e t . . . Én most boldogabb vagyok, mint Dante volt. Dantét számkivetette Firenze, melyért pedig mindent áldozott, s engem szívébe fogadott Kecskemét, melyért pedig semmit se tehettem." ötvenedik születésnapján köszönte így szülővárosa ünneplését. „A megemlékezés mélyen meghat s nekem minden megtiszteltetés között a legkedvesebb"
— írta a polgármesterhez címzett levelében.
Tisztelői már a II. világháború előtt javasolták, hogy válasszák díszpolgárrá.
Felesége zsidó származására való hivatkozással utasították vissza e tervet. A felszabadulás után, kedvező társadalmi légkörben Tóth László polgármester buzgólkodott elsősorban a régi kívánság teljesítéséért. Hatvanötödik születésnapján adták
át az oklevelet Kodály Zoltánnak, ki „a kecskeméti nép XVI. századbeli panaszát
zengte világgá Psalmus Hungaricusában, aki ezzel is és világhíres nagysággá emelkedvén mindenkor és mindenben büszkén vallotta magát e város f i á n a k . . . "
Az ünnepelt bensőséges szavakkal köszönte az elismerést. Arról beszélt, hogy külföldi érvényesülés kapuit feltáró Psalmus sikere után miért maradt itthon.
„Mi döntött a választásban? Nem az itthoni rosszabb és keményebb élet, hanem az, hogy láttam a nyugati városok és országok magasabb kulturális életét és
láttam azt, hogy Kecskemétnél nem nagyobb városok olyan zenei életet t u d n a k teremteni, mint nálunk még talán a fővárosban sem. Ekkor megvilágosodott előttem,
hogy nálunk a zenekultúra idegen importcikk maradt, mert készen hozták be kívülről . . . Akkor világosodott meg előttem, hogy csak ennek a népnek az adottságaiban lehet zenéjét kifejleszteni...
Ezen a napon azt hiszem, hogy missziómat már-már befejeztem és v a n n a k elegen, akik folytatják, ha eltűnök is. Ezért különös öröm számomra, hogy ezt megérhettem. Látom, nemcsak én tartottam ezt az utat helyesnek és megküzdésre érdemesnek, hanem szülővárosom közönsége i s . . . ezért örömmel adom poraimat a
kecskeméti homoknak, hogy azt termékenyítse."
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Hazalátogatott 75. születésnapján is. „Már a születésem után elég h a m a r elkerültem innen, és sok esztendő alatt elég kevés érintkezésem volt a várossal, azért
mégis mindig kecskemétinek éreztem magam, és ezt írásban is pár ezerszer bevallottam. A hosszú élet alatt kitöltött sok rubrikába, jelentkezési lapba és effélébe
néhány ezerszer beírtam arra a kérdésre, hogy hol született: Kecskemét. . . . most
már meglehetősen nagy területén a világnak ott áll megörökítve, hogy kecskeméti
vagyok. De ezt a kecskemétiségemet valahol a csontomban is éreztem mindig,
mint a növény, amelyik a homokos talajbán él, azért a gyökereit leereszti mélyebbre
is, a homok alá, ahol az igaz tápláló nedvek vannak."
A zeneszerző nagyapja, Jaloveczky Ferenc kecskeméti kocsmáros volt. Paulina
és Frigyes itt ismerkedtek meg és itt tartották esküvőjüket 1879. június 4-én.
Kodály Zoltán "Vilmost 1882. december 26-án keresztelték meg a nagytemplomban.
(Anyakönyv 26. kötet, 68. lap, 1494-es sorszám.) Jaloveczky Vilmos és Kodály Matild voltak a keresztszülők.
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„KECSKEMÉT
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A vérségi kapcsolatnál többet jelentett az, hogy két itteni muzsikus az elsők
között ismerte fel Kodály törekvésének lényegét, muzsikájának titkát. Korábban
Kacsóh Pongrác nyitogatta a füleket, ö még elsősorban Bartók Bélát népszerűsítette, és az ő kezdeményezésére 1913-ban tartott hangversenyen rokonérző' közönség
fogadta a zseniális muzsikust! A világháború, Kacsóh Pongrác távozása, Kada Elek
polgármester halála, a Tanácsköztársaság megdöntését követő kegyetlen terror, a
hazafias versek, a magyar nóták mindent eliszaposító áradata lehetetlenné tette a
valós értékek szolgálatát, terjesztését. Jellemző, hogy a „legmagyarabb városra"
oly büszke kurzuslap, a Kecskeméti Közlöny egyetlen szóval sem emlékezett meg
a Psalmus Hungaricus bemutatásáról. Ugyanakkor hasábokat szenteltek Balázs Árpád nótaszerző „zseniális érdemeinek". Az „ő neve ma már fogalom" — áradozták
a percemberkék. Gátlás nélkül pusztított a politikai korlátoltsággal szövetkezett
provincializmus.
Ilyen légkörben, ilyen környezetben kezdte meg Kodály Zoltán tanácsára a
külföldről hazatért Vásárhelyi Zoltán hegedűművész kórusvezetői munkásságát.
A Városi Zeneiskola növendékeiből szervezett énekkart. M. Bodon Pál, az intézet
igazgatója szakértő buzgalommal irányította a helyi zenekart. Koncertjeiken egyre
többször játszották az ú j magyar zene képviselőinek műveit. A helyi lapokban
közölt Szabolcsi Bence-, Tóth Aladár-, M. Bodon Pál-cikkek, Basilides Mária hangversenyei egyaránt az ú j ízlést terjesztették.
Stílusosan Kodály Zoltán születésnapján rendezték meg 1929-ben az első gyermekestet. A helyi sajtó immár örvendezve, büszkélkedve, kérkedve számol be a
hatalmas sikerről. „A zeneiskola évek óta átképzi a füleket", ámbár — megjegyzik
— egyesek sok idegenszerűt találnak a szelídítetlen ősi dallamokban. A következő
év tavaszán megismételték a hangversenyt. A lelkesedés leírhatatlan. A jelenlevő
szerző is elégedett. „Ilyen jó előadásban nem hallottam a kórusokat." Különösen a
Villő és a Gólyanóta egyéni fölfogású tolmácsolása lepte meg. Két év múlva így
nyilatkozott: „Ismerem Kecskemét zenekultúráját é s . . . minden vidéki városnak
elébe helyezem." Közben a Városi Dalárda többször szerepelt a Zeneakadémián és
a rádióban, elsősorban Kodály-művekkel. A zeneszerző köszönő levelében most sem
elégedett meg formális, udvarias szólamokkal. Az 1932 májusában keletkezett írást
teljes egészében közöljük:
Kedves
Vásárhelyi!
A M. K.*-et jól hallottuk, tisztán és értelmesen hangzott, semmi kifogást nem
tudnék felhozni. Kérem fejezze ki köszönetemet az egész Karnak, üdvözlöm
mind,
fejenkint. Csakhogy minden egyes újabb tettével súlyosabb kötelezettségeket
vállal a
kar. Hogy kitartson hirtelen nőtt tradíciója mellett, újabb és újabb tettekre lesz
szükség.
A beígért gyorsabb tempókra vártam, de nem jöttek: úgy látszik a rádióban
minden tempó lassúbbnak tűnik, a láthatatlanság miatt. Pl. a „madárka" még lassabban tűnt fel, mint itt Pesten volt, a legvégén pedig még nagyobb
gyorsítást
vártam. A hangvolumen és tempó is úgylátszik, valami titkos kölcsönhatással
van
egymásra.
Egyszóval a rádióbazenélésnek
vannak még ki nem kutatott
törvényei.
Nagyon örülök, hogy úgy sikerült az uccai ének, és hogy Kecskemété a kezdeményezés. Rendszeres zenei határjárásokká
kellene fejleszteni bizonyos
ünnepeken, arravaló programmal. „Térzene" hatása el nem maradhat, ha éveken át rendszeresen
visszatér.
Feltűnt másoknak is a M. Képek, egyetemi tanár ismerősök csodálkoztak, hogy
ilyet is tud
Kecskemét.
Íme: mert mindenki rosszat vár a vidéktől, annál meglepőbb, ha egyszer jót is
hall.
További kitartást, szíves
üdvözlet:
Kodály Z.
1934. július 22-én, vasárnap este a mai Komszomol téren tartották a Jézus és
a kufárok, az Öregek és az Akik mindig elkésnek című művek ősbemutatóját.
„A közönség tombolva, elragadtatottan ünnepelte a zseniális szerzőt, a kiváló dirigenst és a kitűnő dalárdát."
Vásárhelyi Zoltán távozása, majd a helyi vezetők szűklátókörűsége miatt kifulladt a vállalkozó kedv. Nyilván a régi érdemekre való tekintettel bízta meg a
szerző a kórust 1947-ben a „Magyar Nemzet" vegyeskari változatának bemutatásával. A Tanár úr által oly sokra becsült „Éneklő ifjúság" szép szokásának fölelevenítésére csupán az elmúlt években gyűltek össze ismét a kecskeméti fiatalok.
* A Mátrai képelt

c. kórusműről van szó.
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Kodály Zoltán szívből örült a Vásárhelyi-féle énekkar példamutatásának, de
talán még nagyobb büszkeséggel töltötte el, hogy éppen szülővárosában kezdte meg
,1950-ben működését Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta eléggé n e m méltányolt hivatástudatának, rátermettségének eredményeként az első ének-zenei iskola.
Ma már nemzeti értékeink között tartják számon. Angol, német, szovjet, ghanai és
ki tudja honnan származó zenetudósok, szakemberek, újságírók, filmesek, nevelők
egymásnak adják a kilincset. Több száz hasonló működik a nagyvilágban. Megbocsáthatatlan hibát követnénk el, ha most csak a „szépre emlékeznénk". Felednénk
a könnyeket, a gondokat, hogy micsoda kétségbeejtő, csüggesztő harcot kellett
folytatni az igazgatónak és maroknyi társának az új, jobb érdekében. Demagóg
szólamokban jelentkező bürokrácia, otromba butaság, szellemi restség közegében,
napról napra tízszeresen bizonyítani kellett létjogosultságukat. Az egyik tanügyi
férfiú — például — kijelentette, hogy magyar embernek csak cigányzenére és
tánczenére van szüksége. Az egyikre a vacsorázáshoz, a másikra a tánchoz. Mivel
itt egyiket sem tanítják (megbocsáthatatlan módon), felesleges és meg kell szüntetni. Sokszor csak a Tanár úr tekintélye, közbenjárása, apróságokra is kiterjedő
segítőkészsége, legfőbb állami vezetőink bölcsessége és néhány befolyásos helyi szövetséges mentette meg.
Kodály Zoltán aggódó és ösztönző figyelmét kecskeméti beszédeiből válogatott
idézetek is jelzik. „Van egypár dolog, ami Kecskemétnek a hírnevét szellemi téren
is terjesztheti világszerte. Például van itt egy iskola, amely úgy működik már,
mint hogyha magam itt éltem volna és tettleg segíthettem volna létrejöttén. Mert
mi fog kinőni ebből a kis iskolából messze a jövő távlatában? Semmi egyéb, mint
amit annyira hiányolunk, a magyar zenekultúra, pontosabban szólva a magyar
zenekultúra fogyasztó közönsége . . .
Annak idején majd az iskola kezdeményezőit úgy fogják emlegetni, mint az
első kapavágás munkásait, és az iskola valaha Kecskemétnek dicsősége lesz." Ez
a beszéd 1957. december 18-án hangzott el.
Az alábbi szavak már 1964-ben, a korszerű ú j iskolaépület avatásakor. A szűkszavúságáról, tömör megfogalmazásairól ismert Tanár úr hosszan, részletezve f e j tette ki mondandóját. „Emlékezetes napot élünk. Ez nem olyan iskolaavatás, mint
a többi. Ez nem egy ú j épület, ez fordulópontot jelent a magyar művelődés történetében . . .
Az ősszel nálunk is járt regényíró és természettudós egyszemélyben, S n o w . . .
rámutat a mai kultúra kettészakadására. Az emberek egyik fele tisztán irodalmi
műveltségű és semmit se tud a természettudományokhoz, a másik fele pedig fordítva. Semmi érzéke az irodalom és a művészet iránt. S ő katasztrofálisnak látja
ezt a hasadást, és gondolkodik, hogyan lehetne ezt áthidalni. Egy mellékmondatban
említi, hogy a zene az egyetlen terület, ahol ez a két egymást értő idegen elem
találkozni tud. Ezzel ő tulajdonképpen többet mondott, mint szándékozott, m e r t ha
így van, hogy a zenében találkoznak az ennyire heterogén műveltségű emberek,
akkor nyilván ennek az az oka, hogy a zene az emberi lélek kifejező eszköze,
mely mindenkinek egyaránt hozzáférhető . . .
Ez az iskola nem zeneiskolának készült, és nem ismételhetjük eléggé, hogy
nem is zeneiskola, mint még ma is sokan tévesen hiszik. De ez az első iskola, mely
szervesen beépíti a zenét az általános műveltségbe. Mindent tanítanak itt. Sőt
egyes dolgokat jobban, mint másutt. De megtanítják arra a tanulókat, hogy aki
zenével indul az életbe, az evvel bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az
életének olyan kincsét kapja ezzel, mely átsegíti sok bajon . . . "
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1962. december 16.: szép pillanatai művelődéstörténetünknek. A nyolcvanéves
Kodály Zoltán felavatja a legnagyobb drámaírónk ú j emlékművét, m a j d Illyés
Gyula köszönti korunk jeles magyarját. A világhírű muzsikus ismét — ki t u d j a
hányadszor — hitet tesz kecskemétisége mellett.
Tudatos életében húszszor látogatott ide, az utóbbi években egyre gyakrabban.
Megígérte, hogy ez év tavaszán néhány napra eljön. Kedvezően fogadta a város
vezetőinek kérését: Kecskemét fennállásának 600. évfordulója tiszteletére komponáljon ú j művet, ö r ü l t az ú j építkezéseknek, a szegénység eltűnésének. Tele volt
tervekkel, elgondolásokkal. Ki gondolta 1966 novemberében, hogy utoljára gyönyörködik kedvelt iskolájában. A francia televízió munkatársait kísérte ide. „Sajnos, kevesebbszer jöhetek, mint szeretnék" panaszkodott a helyi lap riporterének.
„A viszontlátásra" — így búcsúzott szülővárosától, Kecskeméttől, ahol húsz esztendővel ezelőtt elmondott szavai szerint „megkoronázzák életemet, otthont adnak.
Ha végigmegyek Kecskemét utcáin, a kapuk mögül ismerősök és megértők tekintenek rám".
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