
A Kodály énefcver-
^ seny kecskeméti 

és debreceni, fordulóin 
Antal Imre különös 
helyzetbe hozott: az or-
szág nyilvánossága előtt 
kellett megvalilanom, 
hogy nem tudom ketté-
választani magamban a 
kritikust és a nézőt, hogy 
elfogult vagyok és a 
műsor sikeréért izgulok. 
Elfogultságom talán 
menthető: a magyar te-
levíziózás történetében 
zenei program ekkora fi-
gyelemben még nem ré-
szesült, s úgy érzem, 
hogy a három héten át 
főidőiben, vasárnap este 
sugárzott énekverseny 
igen jól szolgálta a zene 
népszerűsítésének nehéz 
feladatát. Eleinte azt 
gondoltam, hogy a mű-
sort főként zenekedve-
lők hallgatják, — s az is 
óriási eredmény, ha ez-
zel a csöppet sem lebe-
csülendő réteggel meg 
lehet szerettetni a dal-
éneklés nálunk oly saj-
nálatosan háttérbe szo-
rult műfaját; ha a nagy 
formák kedvelője meg-
érzi a cizellált műfaj 
szépségeit, ha felfedezi, 
hogy miként egy költe-
mény, egy miniatűr, úgy 
a dal is teljes világot 
tárhat föl. A verseny 
első fordulója után azon-
ban rá kellett jönnöm, 
hogy nem csupán a ze-
ne barátai figyelik a 
népdalokat, Bartók, Ko-
dály, és a romantikus 
dalirodaksn alkotásait, 
hanem azok is, akik ver-
senyen kívül (s a tévé 
„kényszerítő" hatása 
nélkül) aligha tennék. 
A Kodály verseny be-
szédtémává vált; széles 
körben tárgyalták egy-
egy fiatal esélyeit, s köz-
ben szinte észne sem 
vették, hogy fülük hoz-
zászokott a dalok szép-
ségéhez. 

A c s i t á r i h e g y e k a l a t t . . . 

Ha a verseny nem si-
került volna ilyen jól, 
sőt ha a nemzetközi ver-
seny igazságos zsűrije 
nem nyilatkozott volna 
elragadtatottan róla: a 
figyelem félkeltés, az 
eseménnyé emelkedés 
tényét akkor is öröm-
mel kellene nyugtáz-
nunk. A gondos előké-
szítés, a döntő forduló 
bírálóbizottságába meg-
hívott világhírű külföldi 
magyar művészek rang-
ja, az ügyesen adagolt 
riportok, a tehetséges 
énekesek (és a kiváló 
zongorakísérők!) szerep-
lése csakugyan ünnepi 
fényt adott a sorozat-
nak. 

A tömeges érdeklődés 
oka minden bizonnyal a 
verseny-formával ma-
gyarázható, s még azt a 
feltételezést is megkoc-
káztatnám, hogy a tánc-
dalfesztiválhoz hasonlí-
tó külsőségek is vonzó 
asszociációkat ébreszt-
hették a komolyzenétől 
egyébként idegenkedő 
tévénézők körében. A ki-
tűnő Kudüik Júlia és az 
oldott légkört teremtő 
nagyszerű Antal Imre 
személyéhez nagyonis 
kötődik a siker, s bizo-
nyos vagyok benne, hogy 
a nyilvános pontozás (az 
önmagunk ítétetét-fzlé-
sét ellenőrző mérce) is 
hozzájárult a figyelem-



hez. Ám be kell valla-
nom, minél kevésbé kel-
tett izgulnom az elisme-
résért, minél bizonyo-
sabbá vált, hogy az 
énekverseny eléri célját, 
annál inkább előtérbe 
került bennem Antal 
Imre provokáló kérdése: 
egyre határozottabban 
éreztem a műsor tömeg-
hatásáért aggódó kriti-
kus észrevételeit. A kö-
zépső fordulóban a kép-
ernyőn is elmondhattam, 
hogy az idegen nyelven 
énekelt dalszövegek bi-
zony nem segítik a meg-
értést, s a külföldi (és 
honi) hangversenyek 
mintájára feltétlenül tá-
jékoztatni ülik a négy 
nyelven aligha beszélő 
hallgatót, miről is szól a 
dal. Azt viszont már 
nem mondtam el, tehát 
most pótolom, hogy a 
lapról éneklés követése 
érdekes ugyan a néző-
nek, de az énekesnek e 
roppant nehéz féladat 
után nem könnyű foly-
tatni a versenyt; — eb-
ben a fordulóban majd-
nem valamennyien rosz-
szabbul szerepeltek, 
mint előtte, vagy utána. 
(Más kérdés, hogy a té-
vé nyilvánossága élé 
nemis való a kínlódás ; s 
már a selejtezőben meg 
kellett volna állapítani, 
hogy a Jblaittoiás" bizony 
nem erőssége énekese-
inknek. És ha amúgy-
eem változtatott az ered-
ményen, a küűön-díjért 
fakultatíve is lehetett 
volna versenyezni.) 

A kritikus észrevéte-
led a döntő fordulóban 
már-már tudathasadás-
sal fenyegettek: muzsi-
kusként pontosan tud-
tam, hogy a Ki mit tud? 
típusú amatőr-verseny-
nyél ellentétben itt nem 
ismeretterjesztésről van 
szó, hogy a nemzetközi 
versenyszabályok értei-

mében a zsűrinek jogá-
ban áll pontjait az össz-
benyomás alapján mó-
dosítani, s ezért nyilvá-
nos ítéletre azonnal nem 
számíthatunk. Nézőként 
mégis hiányoltam az ad-
digi fordulók legélvezé-
tesebb pillanatait, az ér-
tékelést s sajnáltam, 
hogy megfosztottak az 
„együttjátszás" lehetősé-
gétől. Igaz, a díjkiosztó 
ünnepséglen mindezt kor-
rigálták, mégis jobb lett 
volna, ha a magyarázat-
ra nem utólag kerül sor. 
S ha kárpótlásul (és kár-
pótlás nélkül!) gondo-
sabb rendezéssel talál-
kozunk: néha a nemzet-
köri zsűri reagálását is 
megfigyelhetjük, s nem 
azon bosszankodunk, 
hogy a mozdulatlan ka-
mera vagy a zsűri há-
rom tagjának fejét mu-
tatja — hátulról, vagy a 
közönség egy maroknyi 
csoportját. 

A díszhangversenyen 
az első dí jas Tokodi Ho-
na Kodály népdalfeldol-
gozását énekelte: A csi-
tári hegyek alatt halla-
tán sírtak körülöttem, s 
én úgy éreztem, mintha 
az egész verseny alatt, a 
legnagyobb gyönyörűsé-
get e néhány perc sze-
rezte volna nekem. 

A csitári hegyek alatt 
más környezetben, más-
féle előadásban néhány 
nappal később is fel-
hangzott a tévében: a 
Székely fonó felújítását 
kisérte nyomon a kame-
ra a „betanulástól a be-
mutatóig". Ezt a kitűnő 
műsortípust a Sylvia cí-
mű balett előadásakor, 
szinte Seregi László „tes-
tére szabva" üdvözölhet-
tük először, s nagyon 
örülhetünk a folytatás-
nak. Most mindenek-
előtt Kodály daljátéká-
nak mondanivalóját, 

műfaját, zenei hovatar-
tozását 'kutatta, s nem-
csak az ősbemutató lég-
körét idézte fel, hanem 
mintegy be is avatta a 
nézőt a színpadi műhely-
munka folyamatába. Az 
ilyen szándékos „in-
diszkréció" rendkívül 
vonzó a közönség szá-
mára, s azt hiszem e 
módszernél keresve sem 
találhatnánk különbet a 
mű és a felújítás propa-
gálására: a szoba- és a 
színpadi próba, a zongo-
ra-, majd zenekari kísé-
retes megszólalás az elő-
készítés fázisait érzékel-
tetve csinál kedvet az 
élő előadás megtekinté-
séhez. Nagyon valószí-
nű, hogy sokkalta több 
anyagot vett fel a televí-
zió, mint amennyit végül 
hasznosított, — éppen 
ettől a nagyvonalúságtól 
olyan spontán, olyan „el-
lesett" a különböző moz-
zanatok sorozata. A ren-
dezői és zenei előkészí-
tést természetesen csak 
villanásszerűen kísérhe-
ti végig a dokumentum-
film eszközeivel élő mű-
sor, annál is inkább, 
mivel készítői nagyon 
helyesen ügyeltek arra, 
hogy a mű „slágerei" 
közül is felcsendüljön né-
hány. A magani részéről 
a legélvezeteseöbnek 
azokat a részeket talál-
tam, amelyek a Székely 
fonó zenetörténeti hát-
terét elevenítették föl: 
Tóth Aladár kritikája, 
Kedély Zoltánné gyer-
mekkori emlékei s min-
denekelőtt Pálló Imre 
í zes szavai az alkotás lé-
nyegébe világítottak, ér-
zékeltették a mű nagy-
ságát, hitelesítették ér-
tékeit. így emelkedett e 
kedvcsináló műsor a té-
vé Kodály ünnepséged-
nek jelentős állomásává. 
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