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KODÁLY ZOLTÁN ÚTJA iRTA: DEMÉNY JÁNOS

Honnan indult, merre járt, hová érkezett 1 És kivel tette a nagy utat 1
Erről szól ez írás.

A világ, amelybe Kodály beleszületett :
"A legszebb Iül magyar népdal cigányos modorban."
Egy másik világ, amelyet nagy kortársával, Bartók Bélával teremtett

magának:
"Corpus Musicae Hungariae Popularis."
Az előbbi a Magyar Parlag, az utóbbi: Kodály Széchényi-szándéka, nem

a nemzeti romantika, hanem a nemzeti klasszika jegyében: Magyar Erény.
"Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie" - Liszt Ferenc nagy

álma; merő irrealitás. Amikor e sorokat írni kezdem, előttem fekszik a leg
újabb Kodály-írás: "A magyar népzene." Ebben Kodály álma él; eleven
valóság.

"A hangközök megválogatásában majdnem teljesen egyezik a magyar
népdal a dallamkultúra két csúcspontjával : a gregorián énekkel és aPalestrina
stílus dallamával." - olvasom benne.

Valóban: a magyar népdalok keleti őserejükben és a nagy európai multat
őrző szellemükben a zenetörténelem oly grandiózus távlatait nyitják fel, amely
csak a gregorián zene jelentőségével mérhető. A gregorián szellem teremtő

géniusza, a zenetörténelem első zenegéniusz egyénisége, a zenetörténelem leg
nagyobbja: Palestrina. Ha a zeneköltészet nagyjait a lélek határtalan terem
tésében értékeljük, akkor Kodályt, Bartókkal együtt csak palestrinai mér
tékkel mérhetjük.

Mindketten erre a lélekszintre érkeztek. Jöttek: a magyar falvakból,
ahová Liszt sohasem juthatott el. Indultak a lélek bensőségéből : onnan,
ahová Liszt élete alkonyán, a Sunt Lacrimae rerum tünődő zongorahangjaiban
érkezett el; tékozló fiú a szülői ház elé, mondván: vétkeztem.

Bizonyos, hogy Palestrina nagyobb számú művet alkotott, mint Kodály
és Bartók. De ez nem minőségi különbség. Az előbbinek századok összegyűlt

anyaga jutott örökül, az, amelyben a zene harmónia- és formavilága kereste
a kibontakozást. Kodály és Bartók maguk végezték el azt is, amit Palestrína
évszázados előkészítés után foglalt össze. Teremtőenergiájuk javát ez a nagy
út égette föl. És minden egyes művük e tűzben izzott ki; sorsjelző útjuk egy
egy állomásáról ; az egyszeriség jegyében fogant monumentum. Életük dantei
szimbolum-élet; minden művük az előzők és a következők kontúrjában nyer
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mélyebb távlatokat. Palestrinával jelent meg a zenetörténelemben a zeneköltő

egyéniség. Kodály és Bartók révén a zeneköltő egyéniségén túl a zeneművek

egyéni jelentősége is előtérbe tolul; az egyes művek egyszerisége s ha para
doxul is hangzik: egyénisége. Kodálynál és Bartóknál egyaránt.

De miért kell róluk míndíg együtt beszélni 1 Minden géniuszt önmagából
kell mérni, minden nagyság ott kezdődik, ahol összemérhetetlenné válik. De
a zenetörténelem egy korszakában sem élt egyszerre két ilyen rendkívüli
nagyságú kor- és sorstársgéniusz. Akik minden különböző pszichikai adott
ságaik ellenére is együtt indultak el a zenetörténelem folytonosságának új
útján, könnyen kiteszik magukat az összemérésnek.

Ha azt kérdezik tó1em: Bach vagy a kortárs Handel l - habozás nél
kül Bach-ra mutatok. Mert Handel csak egy polgáriasult Bach. Ha Beethoven
vagy Haydn között kell választanom : Beethovent választom, mert Haydn
csak egy nyárspolgáriasult Beethoven. Bartók vagy Kodály 1 - ezt magamtól
kérdeztem számtalanszor és sohasem tudtam rá felelni. Ez a kérdés ugyanis
fel sem vethető. De: itt Bartók és ott Kodály - ez szükséges súlyelosztás,
arányos szerep.

A multkori "Bartók Béla világa" óta is még erősebben érzem, hogyBartók
új vitális életérzések látnoka, Kodály pedig az örök hit és örök magyarság
hitvallója. Ez nem jelenti azt, hogy Kodályban nincs új, eleven életérzés és
Bartók nem hitvalló; csak azt, hogy Bartók egyénisége az életérzés. az ösz
tönélmények vizióira, Kodályé pedig a hitvallomásra, az etikus szeretet hang
jaira hajlott. Kodályban is benn él a bartóki életérzés, csakhogy nem ez az
elsődleges élménye. Bartók is a nagy hitvallók közül való, de a robbanó feszült
ségű látomások mögött ez csak latensül él.

Útja elején minden géniuszra más nagy szellemek súlya nehezedik. Sok
szor egy-egy szellem teljesen igézetében tartja s e szellem napjának kis boly
gója csak. Az egyéniség azonban - ha elküldetett géniuszról van szó - csak
hamar kibontakozik. Néha nem tud megbirkózni ahatásokkal. Elgar művé

szetére Liszt és Brahms szelleme nyomta bélyegét. Egyénisége nem tudott
belőlük kibontakozni s egész életútját Liszt és Brahms vegyülése képezi.

Kodály és Bartók ugyanígy indultak: különféle wagneri, brahmsi,
Strauss Richard-i, Liszt Ferenc-i napok vonzásai alatt. De csakhamar az egész
romanticizmus forradalmi ereje fölé emelkedtek. S roppant nagyságuk éppen
az, hogy ezt a forradalmi erőt magukkal rántották a bachi, majd palestrinai
léleknívóra. Ebben a tettben az egész zenetörténet fölötti helyzeti energia
feszül. Ezért mondhatjuk, hogy bennük szinte az európai zenetörténelem tető

ződik be.
De Kodály és Bartók egymásra is hatással voltak. Ebben a hatásban tuda

tosították egymásban az egyéniségüknek megfelelőbb küldetést; az eleve el
rendelt helyre polarizálták egymást s felnagyították egymás képességeit.
Ösztönös szereposztás volt ez.
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Ezért kell Kodályr61 beszélve Bart6kot emliteni.
"Bartók Béla világá"-ban az életút a világegyetem mind nagyobb és na

gyobb széttárulása s a kozmikus létbe való belemerülés volt. Kodály életútját
pedig a hitvallomásban mérjük fel. A kereszténység és magyarság lelki ösvé
nyein. Ezt a lelket Kodály csak a nagy multban találhatta meg, a történelmi
multban, ezért kell az 6 útját a kereszténység és magyarság történelmi nyom
dokain végigkísérni.

Bartók az új világIélek legmaradéktalanabb kifejezöje ; a világvágy és
egyúttal világfélelem : egy új mítosz születését jelentik. És hogy ebben a
mitoszban a kereszténységnek s a magyarságnak is nagy szerepe lesz: erről

hoz Kodály, a "papok ivadéka" bizonyságtevést.
Bartók Kelet-Európa népzenekincsébőlmerít, de a román, szlovák, rutén,

szerb, bolgár lélek mellett eleven a magyar primátus. Kodály művei azonban
Bartók mondotta igy - "hitvallomás a magyar lélek mellett."

Hitvallomás a magyar lélek mellett és a kereszténység mellett. Ez Kodály
géniusza.

Életútja nem mentes a keresztény kultúra alapja, a görög (és latin) szellem
iránti megértéstől. De míg Bartók ezt az alapot nagyítja fel a teszi energiává.
Kodály csak érintett ettől a szellemtől. Ady keleteurópai görögségével ,,8appho
szerelmea éneké"-ben találkozik. A görög-latin világba utal Pindaros-i és Hora
tius-i kórusa is. De találkozik Ady középkoriságával is az "Ádám hol vagy 1"
eímű, a magyar irodalom egyik legmegrázóbb Isten-versében.

Bartók és Kodály a Corpus Musicae Hungariae Popularis-val való lélek
azonosulás s ebben nagyszerűmonumentumok építése. De életútjukat "cantus
firmus'I-ként jelzi a néplélek egyes megnyilatkozásainak, az örök magyar
mesebelí királyfi egy-egy sírásának, nevetésének, a népdaloknak feldolgozása,
csokorba kötése. A néplélek kollektív megnyilatkozásain kívül találkoznak a
magyar irodalom individuális vallomásaival is. Bartók Ady szellemével való
találkozását az Ady-versek méltó zenésítésében vallja meg. De Kodály nemcsak
Adyval találkozik, hanem szinte az egyetemes magyar költészettel. Ady meg
zenésítésén kívül Balassa, Berzsenyi, Kölcsey, Csokonai, Vörösmarty, Arany
szellemével találja meg a mély kapcsolatokat.

Érdekes, hogy csak Petőfivel nem találják meg ezt a kapcsolatot. Akik a
magyar zenében a magyar lelket világérvényűvétágították, ne találkoznának
azzal a költővel, aki e lélek világérvényre tágulását oly nagyszerűen érezte
előre 1 Talán azért van ez, mert erre a lépésre az utat ők homlokegyenest
ellentétesen választhatták meg: nem a romantika, hanem a klasszika szelle
mében.

Az ellentétes lélek az alföld-hegyvidék ellentétében is nyilvánul. Bartók
és Kodály, miként Ady "erdőkhelyéről" jöttek. De Kodály "Háry János"-ának
nagyabonyi tornyában Petőfi géniusza is ott él ...
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A magyar költészet egyetemességével való találkozás reven Kodály 80

magyar költészet gazdag örökébe lép s folytatója annak a "harangzúgásnak",
amely - szavai szerint - "a Halotti beszédtől Adyig folytonos". Ebből a
harangzúgásból kizeng a Literátor Kodály arca.

A "Háry János" eímű daljáték a magyar mult bujdosás-idejét jelenti.
A nagy magyar mult utolsó méltó kora a prédikátor-kor; az, amelynek

alfája Temesvári Pelbárt s omegája Pázmány Péter, amely a magyarság
metafizikai eljegyzettségét jelenti, amely egy Balassa Bálintban bűntudatát

fejezi ki. És amelyben a magyarság nagy metafizikai produktuma: a nyelve
született meg.

A bujdosás ideje mintha már vége felé közeledne, új jelek égnek. Élet 1
Nehéz jövendölni. De egy bizonyos: a világ élet-halál arca. A magyarságnak
ma megszületett a második, még metafizikaibb produktuma, az európai ér
vényű magyar zene. Kodály Psalmusa a XVI. század prédikátor kora felé
mutat. A prédikátor-kor a nagy magyar mult felé. Palestrina a kereszténység
nagy multja, a középkor felé tekint, Kodály a Te Deumban a kereszténység
nagy jövője felé, az új középkor felé.

Nem tudni, a Háry János lélekformában mennyivel volt előbb kész, mint
az egyszárnyalású Psalmus. De néhány évvel később készült el. A szálakat,
amelyekből egy műakotás szövődik, nehéz szétbogozni, a gyökerek kitapintása
szinte lehetetlen.

A Háry János a bujdosás apotheozisa. A "Marosszéki táncok" s a "Ga
lántai táncok"-ból utóbb színpadi játékot állitottak össze: "Kuruc mese"
címmel. Ez valóban csak mese. De a Háry János: kuruc mítosz.

"Háry János nem csupán Münchhausen - írja Kodály a Háry-partitúra
előszavában-j látszólag nem más, mint szájhős, lényegében .azonban a lel
kesedő álmodozó típusa, született rajongó és költő. Elbeszélései nem igazak, de
ez egyáltalában nem fontos. Gyümölcsei azok az ő élénk fantáziájának, amely
neki magának és másoknak egy szép álomvilágot teremt."

A Háry János alaphangja kétféle: a prológus és az epilógus zenéje a valódi
magyar élet Iírája, ez fogja közre a mese hangját, az irrealitás drámáját. A mese
pedig a magyar fellobogás és a magyar álom tragédiája. A kis falusi kocsmában
az álmok: a nyomorúság ellensúlyozói, a bujdosó lélek káprázatai. "A magyar
tragédia torztükörben. Mulatunk rajta, de a nevetés mélyén szívünk vérzik.
Nem az évszázados magyar nevetés ez ?" - kérdezi Molnár Antal.

A bujdosás apotheózisa ez a mű, azé, amely a magyarság Mohácsától
máig folytonos. De eleven emlékezés él benne a nagy mult felé. Tűzőrzés ez,
reményében egy nagyobb felvirradásnak.

A Bujdosó Kodály figyelmeztetése: "A tűznek nem szabad kialudni !"

A tenorszólóra, vegyeskarra, nagyzenekarra és, orgonára írt Psalmus
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Hungaricusban a Prédikátor Kodály tűnik elő. Ez a mű immár nemcsak művészi

tökély és kultúrtörténetí jelentőség, de a keresztény lélekinspiráció szemszögé
ből is bachi magasságokat jelent. Kecskeméti Vég Mihály XVI. századi prédi
kátor verse (Dávid király LV. zsoltárának átköltése) a kodályi zene szárnyalá
sában végtelen horizontokba öblösödik. A XVI. századi prédikátori vetés cso
dálatos XX. századi kalászbaszökkenése ez a mű. A prédikátor-kor apotheó
zisa ; Magyar Zsoltár, az egyetemes emberiséghez szóló misszió nagy széttáru
lásában. A prédikátor apokaliptikus siráma után a kórus mélységes bizodalom
mal szól: "Istenbe vessed bizodalmadat. Rólad elvészi minden terhedet, És
meghallgatja te könyörgésedet." A sziklaszilárd hit határozottságával, az
isteni kinyilatkoztatás erejével zendül a kórus: Ime: a "Krónikás ének
1918-ból (Ady) után egy "Krónikás ének 1923-ból".

"Igaz vagy Uram ítéletedben I"

A "Székely fonó" című daljáték új állomás Kodály útján. Nem hitvallás,
mint a Psalmus, de mítosz, mint a Háry. Csakhogy sokkal mélyebb rétegekből

bukkan elő. Abból a rétegből, amelyből Bartók Kékszakállúja ered: aballadák
világából. Bartók ennek a világnak a sorskörei alatt rekedt s ezt a világot kere
kítette egyre nagyobbra. Kodálynál ez csak egy fontos állomás volt. A Háry
kuruc mítosza körén a Psalmus hitvallása fakad, a Székely fonó ősmítosza után
egy még magasabbrendű hitvallás ...

"A Székely fonó abban a felismerésben született, hogy maguk a népdalok
annyiban jelentenek igazi drámát, amennyiben egyetlen nagy, egyetemes
"kimondhatatlan" drámának részei. Ez a dráma: a nép s az egész magyarság
élete." (Molnár Antal: "Kodály" könyvéből idéztem. )

A cselekmény a fonóban történik, ahol a játék meséjét a szólókon kívül
a görög értelemben vett kórus nemcsak énekli, hanem maga is játssza. A Szé
kely fonó ének- és tánckarai egy személyfölötti közösség, egy kollektív organiz
mus hordozói, az érzelmek egyszerűségében és ősi naivitásában a nép nagy
sírásainak és kacagásainak megszemélyesítői.

E csodálatos világnak, a hagyományőrző székelység lelkének apotheózisa
ez a felemelő színpadi látomány. Egy tovatűnő világ csodálatos kopjafáit
állította fel Kodály. "Sírfelirat" ez is, mint zongoraviziója, de teremtő, meg
újító élet fakad belőle. A balladák e csodás eposzát a Mitológiku8 Kodály
alkotta.

Bach a János-passió (1723) után egy évtizedre a H-moll nagy misét
kezdte írni; Kodály a Psalmus Hungaricusra (1923) egy évtized után a Te
Deumot írta.

E mű Budavár visszafoglalásának kétszázötvenedik évfordulójára készült.
Nagy perspektívái azonban egy szellemi honfoglalás lehetőségére is utalnak,
ami még csak Kodály géniuszában valóság, a valóságban álom: Budavár
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lelki értelemben vett visszafoglalására, a középkori Buda szellemi primátu
sára Kelet-Európában. Kodály a Psalmusban bachi magasságokban szárnyal,
a Budavári Te Deumban pedig a zenetörténelem elképzelhető legmagasabb
csúcsára érkezett: Palestrina léleknívójára. A legegyetemesebb új középkori
alkotás; és nyomában elhalványul a zenetörténelem mozarti, beethoveni,
wagneri, Liszt Ferenc-i világa s mindezek színes megtapasztalásaiban fel
szakad Palestrina világa s az a sugárzó, csúcsíves lélekbirodalom, amelynek
a gregorian zene a tengere.

A kórus és zenekar felharsanó zúgása: "Te Deum laudamus" - az öröm
től túláradó szív hangja. Az egész mű alaphangját üti meg ez a hang: ez nem
a világfájdalom Liszt Ferenc-i Pascal-katolicizmusa, hanem a világörömé;
Szent Bernát, Assisi Szent Ferenc metafizikai boldogsága.

Monumentális dóm ez a zene: a magyar s az európai zene zengő tornya,
melynek belső térségeit éteri sugárzás, szeráfi szárnyalás tölti be, a keresztény
ség nagy századainak lobogó hite, apostolok, próféták és mártírok dicséneke.

E műben a magyarság és a katolicizmus nagy szintézise él s e szintézis
élő lelkiismerete: a Próféta Kodály.

A Te Deumot a legegyetemesebb új középkori alkotásnak nevezem.
"Új középkor" - ezt gyakran említem ; illik végül egyszer valamit mondani
is róla.

A középkor nem jön vissza; a történelem nem ismétel. A végső lényeg,
az idea lehet azonos, de telik az idő s beleszövi kifejthetetlen szálait a törté
nelem szövetébe. A középkor vallási heve, lelki magasrendűsége visszatérhet,
de csak a reneszansz és felvilágosodás kitörölhetetlen vívmányaitól magasabb
rendűvé feszítetten. A megtapasztalásokat épp a középkori léleksugárzás
nemesíti csúcsívessé s teszi egyetemessé.

Új középkort valósítunk a középkor ismert hibái nélkül- és reneszanszot
és felvilágosodást a középkor erényeitől átlelkesítve.

Ma krízisben élünk. A történelem éjtszakájáról Bergyajev beszél. A ki
mondhatatlan vágyakozás órája ez az idő. Ebben az éjtszakában fenn ragyog
nak a csillagok. .. Az éjtszakának nem csupán sötétsége van; mélysége,
távlatai is. Azért ebben az órában soha nem ismert mélységek tárulnak fel
az ember előtt: a lélek új fényei.

A lélek napsugaráról Prohászka beszél; a napsütésről, amelytől "a töl
gyek, a bükkök s kőrisfák sejtjeiben millió rokka perdül s millió szövőszéken

a természet sejtszövetté szövi a napsugárt".

Kodály útja: a lélek fényeibe merülés a történelem éjtszakájában.
Palestrina a középkorba tekint, e kor utolsó nagy összefoglalója, átkaro

lója. Kodály az új középkor prófétikus látnoka, jövőt bevilágító fény.
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A határtalan perspektívák gazdag életútjáról csak a legsorsdöntőbb

művek kerültek sorra.
Micsoda elevenséggel s erdélyi ízzel telített a "Marosszéki táncok" oímű

zenekari mű! És milyen nemes előkelőség lobog a "Galántai táncok"-ban!
Milyen éteri zene a "Hegyi éjtszakák" című kórusmű! És mennyire megrázó
sirám a "Székely keserves"; mennyire misztikusan borzalmas a "Molnár
Anna" balladája s milyen ítéletes a "Jézus és a kufárok" evangéliumi haragja!

Kodály útjának csodálatosabbnál csodálatosabb remekei ezek. Amely
út indult a magyar humuszból s lélekben mindegyre közeledett a nagy európai
mult gránitmonumentumai s a magyar mult kopjafái felé s épp ezzel érkezett
el a kereszténység nagy lehetőségeihez a magyarságban - a történelemben.

Életútja után csak a kiteljesülés következhet, egyre nagyobb széttárulás.
S kiteljesedés a magyarság szívében.

•
"Ifjú szivekben élek."

Ady.

A jövendő Európát megváltani szándékozó birodalmak tudják jól, hogy
mit jelent az ifjúság ...

Az új mongólia, az új reformáció, az új reneszansz birodalma az ifjúságra
épít.

Bartók életútja a magyarság lélekprimátusát jelenti Kelet-Európában;
Kodályé: a kereszténység lélekprimátusát a magyarságban.

És Kelet-Európa szellemprimátusa, a magyarság ifjúsága milyen hitet
tanul, amely vitalitásban éppolyan, szellemerőben magasabbrendű,mint más
birodalmak hite?

A zeneirodalomban Bartóken és Kodályon kívül nincs géniusz, aki ki
fejezetten gyermekek számára írt volna zeneműveket, olyanokat, amelyek
e mellett a zenetörténelem legegyetemesebb s legtisztább alkotásai mellett
foglalhatnak helyet.

Bartók "Gyermekeknek" című zongoraciklusa a gyermekek vereve
teszi az új muzsika szellemét s ezzel egy magasabb fokú, egyetemesebb emberi
műveltség felé ad iránymutatást. Rendkívüli egyszerűségük arányos benső

séges és tiszta költőiségükkel. A bartóki erdők kristálypatakja mellett nyílt
harangvirágok ezek.

A gyermekkórusoknál azonban az együtténeklés egyetemesebb közösség
megrázó lehetőség, ezért mélyebb emberi szolidaritást is jelent.

A Bartók gyermekkarok rendkívül életteljes művek. A bartóki szellem
él ezekben is, de csupán a gyermek külön mágikus világának magaszabta tör
vénykezési keretében. Valódi klasszikus léleksugárzás ; eleven világöröm ;
kristályos tömörség.
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A nagyszámú miniatura : "Tavasz", "Jószág-igéző", "Van egy gyfuűm

karika ...", "Ne menj el l", "Senkim a világon", "Bolyongás", "Leány
csúfoló", "Legénycsúfoló", "Leánykérő", "Mihálynapi köszöntő" stb....
közül egészen különösen bartóki alkotás a "Cipósütés". (A gyermekkórust
gyermekzenekar kíséri.)

A világirodalom egyik legérdekesebb izgalma, mikor valamilyen költői

gesztust, hangulattípust egy géniusz a másikra emlékezve magábaszűr. Mint
egy jelváltás, átbeszélés ez a századok fölött. Shakespeare Szentiván-éji álma
Goethe Faustjának intermezzojában, a Walpurgis-éji álom vagy überon és
Titánia aranylakodalmában tér vissza. A Szentiván-éji álmot viszont-hallhatjuk
Mendelssohn romantikus muzsikájában. Bartók Cipósütésében is ezzel a szent
ivánéji hangulattal, inkább "forgataggal" találkozunk; klasszikus életérzésben.

"Kertem alatt, kertem alatt arat három varnyú,
Tücsök gyüjti, tücsök gyüjti, szúnyog köti kévét.
Bolha izog, bolha ugrál, bolha izog, ugrál,
Szekérre kévét hány.
1fIén a szekér amalomba,
Három macska hajtja, három tarka macska;
Ez itt szitál, az meg rostál,
A harmadik vágja, malomkövet vágja.
Szűrke szamár vizet hoz egy akós hordóban,
Kilenc akós hordóból tekenöbe tölti.
Lúd dagaszt ja, lúd dagasztja, kemencébe rakja,
Medve várja, medve várja, kisült-e a cipó 1
Tyúk a cipót csipegeti, tyúk a cipót eszi,
Hangya morzsái szedi."

Azt a nagy elevenséget, amely a Bartók-műveknek ebből a legmozgal
masabb csoportjából kizeng, szavakba foglalni: még csak gyenge megközelí
tése sem a dolgok lényegének. A Kodály-kórusművek üdesége és bensősége

ugyanerről a feladatról késztet lemondani. A Kodály-kórusok közt: "van
ősrégi, tán még pogánykori "ezertartás" (Villő), van gúnydal (Túrót eszik a
cigány, Cigány-sirató), nemzeti tárgyú dramatikus társasjáték (Lengyel László
játék), tréfás párbeszéd (A süket sógor), vallásos ünnepi, processziós köszöntő,

látogató (Gergely-járás, Újesztendőt köszöntő, Pünkösdölő), társasjáték, mon
dóka (Gólya-nóta, Isten kovácsa, Nyulacska), misztérium-játék, középkorias
színezettel (Jelenti magát Jézus, Angyalok és pásztorok), pantomimikus tréfa
(Táncnóta), Tavaszias járóka-miniatűr (Juhásznóta) stb."

Molnár Antal írja ezekről a kórusokról : e művek mélységét pedig gazdag
szimbolikája és állandó alaphangja: az életteljes szeretet adja meg. "Nemcsak
a gyermek mágikus világát fönntartó ösztönszeretet, hanem a művész mély
emberi szeretete is a gyermek iránt."
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Ahogy Bartók szebbnél-szebb gyermekkórusai közül kiragadtam egy
jellemzőt, ugyanígy Kodálynál is: kórusai között legnagyobb arányú a Pün
kösdölő. amely a "gyermekkarok koronája". "Mesebeli gazdagságú színekben
pompázó, gyönyörű muzsikával teljes ünnepi játék" - olvasom egy 1932-es
hangverseny-műsorban Kerényi György ismertetését.

- "Kinyílik a régi magyarság énekeskönyve s az ünnep hajnali csendjében
ének hallatszik :

"A pűnkösdnek jeles napján
Szentlélek Isten küldeték."

Szólam szólamra lép, mint hullám hullámra s a pünkösdi lélek lendüle
tével felcsap a szárnyaló énekszó: "mikor Jézus mennyországba fölméne".
Majd a tüzes nyelvek szólása, "úgy, mint szelek zúgása" fut végig az éneklő

kön : megszólalnak a harangok s zengő-bongó szavuk felett vidám ének hal
latszik, a pünkösdi Királyné-asszonyka örvendező kis kórusa. Lágyan zsongó
kar kíséri a kisleányok angyali énekét:

"Gyönge vessző vagyok,
minden/elé hajlok,
szüleim kertjében
most nyílni akarok.
K i akarok nyílni,
mint pűnkösdi rózsa,
de ki nem nyílhatok,
csak úgy illatozok."

A tavaszi ünnepség virágénekét elvágja a templomi kar felharsanó
korálja: "felállott szent János, meglátott egy várost ... " A korál széles,
hatalmas zengése újra átömlik a tavaszi ünnep vidámságába s ebben a táncos,
sarkantyúpengetős, utcát dobogtató énekben zeng ki a kórus." -

A Bartók és Kodály gyermekkarok a zenetörténelem első nagy kísérlete:
a gyermeki lélek világához mért magasrendű,polifon zenét a gyermek, a fiatal
ság lelkivilágának életre kiható szerves valóságává tenni. Az ifjú szívek vérévé.
lelkévé építeni mindazt a határtalan életlendületet, klasszikus nemességet,
mélységes keresztény és magyar lelkiséget, amelyet a Bartókban és Kodályban
revelálódott keresztény magyar géniusz jelent.

Határtalan építőmunka ez: a magyar közösség szerves részévé, vér
keringésévé tenni ezt a. szellemet; századok nagy mulasztásai után. Ez a
szellem a régi görögök művészi és általában emberi műveltségét igényli. Ma
nehéz elképzelni, hogy a görögök mekkora erkölcsi és jellemalakító erőt tulaj
donítottak a zenének azzal, hogy {elismerték az egész életre - a társadalomra
is - kiható kozmikus vonatkozásait. Első mithikus művészük: Amphion,
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lantjával Theba várát építette fel; Orpheus lantja pedig az állatokat szeli
dítette meg. Ez a görög művészi igény mintha Bartókkal és Kodállyal
érkezett volna ma újra el, de a középkori zene fenségében, palestrinai lélek
sugárzásában.

Határtalan építőmunka van hátra, de aki akárcsak egyszer is látta és
hallotta azt, ami egy zeneakadémiai Kodály gyermekkar-esten, vagy Bartók
"Éneklő ifjúság" bemutatón történik; aki ismeri azt a minden megnemértéssel
dacoló lángoló hitet, amely a hőslelkű nevelőkben ég; azt a hitet, amelyben
mindenki annyira találkozik, amennyire keresztény és magyar - az bizonyossá
válik abban, hogy Bartók és Kodály ifjú szívekben élnek. Életük millió gyö
kerű; virágzás, Élet és örök.
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