
DEMÉHY JÁH O S:

" "KODALy SIEKELy FONOlA ES,
A ISOLTAR

Kodály egész oeuvre-jét hatalmas egységgé fűzi a zenei
gondolatok szimbólum-nyelvének rokonság-köteléke és hie
rarchiája. Molnár Antal írja, hogy "ugyanúgy föl volna épít
hető az ő munkáiból egy hatalmas "Kodály-éposz", a zene
érzelmek hőskölteménye, ahogyan az ógörög rapszodoszok
énekei homéroszi építménnyé tömörültek. A müvészí eszme
világ tömör egysége teszi munkáit egyetlen Mű-vé, melyben a
közös gyökéren táplált zenei szimbólumok széles átfogású mi
tológiát alkotnak, ahogy azt Bach művein Spitta és Schweitzer
kimutatta."

Ha a "Háry"-ban a bujdosó gondolat mítosszá bomlott, a
Zsoltárban hitté szélesedik:

Én pedig, Uram, hozzád kiáltok,
Reggel és délben, este könyörgök,
Megszabadulást teWled várok,
Az ellenségtől mert én igen tartok.

Te azért lelkem, gondolatodat,
Istenben vessed bizodalmadat,
Rólad elvészi minden terhedet,
És meghallgatja te könyörgésedet.

Ime: a "Krónikás ének 1915-ból" (Ady) után egy új
"Krónikás ének 1923-ból ..."

És vajjon milyen szépségek tárulnak fel e lélekké für
dető emberi zokogás nyomán?

Egy mítikusabb színpadi látomás - mélyebb rétegekből,

mint a Háry János: a "Székely-fonó". - S egy monumentális
zenei dóm - magasabb szférákból, mint a Psalmus: a "Te
Deum".

A Székely-fonó daljáték abból a rétegből merül fel,
amelyből a Kékszakállú herceg vára: a balladák világából.
Bartók ennek a világnak a sorskörei alatt rekedt, ezt a világot
kerekítette egyre nagyobbra; Kodály géniuszának ez csak egy
állomás, mert rniként a Háry kuruc-mítosza körén a Psalmus
hitvallása fakadt, ugyanígy: a Székely-fonó ős-mítosza után
egy szélesebb horizontokba kiáltó hitvallomás ...

A Székely-fonó azonban, mint egyetlen és egyszeri műal

kotás: különálló és zárt világú mitolögia-miníatűr. A Háry Já-

378 V l (~ t l I A



nos álom az álomban, a Székely-fonó mítosz a mítoszban,
álom a "honnan?"-mítoszról, abban a "hová ?" -mítoszban,
amelyet élünk. A görögszomjas Németh László megértő sorok
ban érzi át ezt a műalkotást.

"Nincs több meséje, mint amennyi ötven-hatvan ölelkezó
népdalból valahogy kialakul, de benne van az örök mese,
amit a népdal, sors, szerelem és halál játékáról mondani tud.
Aki ezt a százados operaszöveget rakta maga elé, nagy. feladat
ra vállalkozott. össze kellett olvasztania az elszórt dallamo
kat; önmagában kellett megtestesíteni a nép hosszú nemze
dékeit; egyenlőnek kellett lennie egy egész néppel; mert ha
nem egyenlő: hiába a gyüjtömunka, adalok szétesnek, a ze
ne csak kommentár lesz; a századok nem támadnak fel az órá
ban. " A darab középpontjában Görög Ilona balladája áll,
melyet a fonó fiataljai maguk mulattatására játszanak el. A
magános szereplők Bertalaki László és anyja, Görög Ilona és
anyja párbeszédét éneklik, a kar pedig szinte a ballada mö
gött megjátsza, ami a párbeszéd-tagok közt történik. Bertalaki
László anyja hiába épített csuda malmot, csuda tornyot. Görög
Ilonát nem engedi az anyja. Akkor a halálba küldi búsuló
fiát. A kar kiteríti s a ballada mögül betör a síratö.

Jaj, jaj, jaj, jaj, kedves bátyám
Jaj, mért hattál itt bennünket ilyen árván
Ebbe a nagy szomorúságba.
Jaj, de nagyon siettél
Abba az örökös házba,
Akin se ajt6, se ablak,
Csak a nagy sötétség.

Rögtön érezzük, hogy az egész daljáték efelé a sirató felé
emelkedett. Vágy, tombolás, incselkedés mélyén ez a jajgatás
érett. A rejtőzködő nép leleplezte magát s mint a derűs Hel
lászból a szemeit kitépő Oedipusz, úgy támolyog elő e nép
cifra külszíne mögül az örök vesztes: a siratő."

A Székely-fonó a hagyomány-őrző, "gyepüvédő" székely
ség lelkének tükre. Szinpadi látományában egy tovatűnő világ
kopjafáit állította fel Kodály; "Sírfelirat" ez is, mint zongora
víziója, de teremtő, megújító Élet fakad belőle. "A népkultúra
sorvadásában - írja Németh László -'-, ha egyszer megkezdő

dött, nincs megállás; a megőrzésére egy mód van csak, ha em
lékeiböl a szellem a műveltek kultúrájába szívódik fel" - s
a művelt réteg vezérlő szellemei hitté, mítosszá bontva: egy
lelki újjászületésben teszik egyetemes érvényűvé igazságait.
Erdély balladáiban egy "a népek menetéböl lemaradt ember
csoport, meséi és lidércei koldus-tündér világával takarózik
a végzet elől". Am Kodály géniusza ezt a világot, ezt a lelket
Ige-ként hirdeti, s ebben - mint Molnár Antal kimondotta 
"máris igazsággá érleli az utópiát, mert itt valóban a mai
Európa Evangéliuma beszél".
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Bach a János-passió (1723) után egy évtizedre a H-moll
nagymisét kezdte írni; Kodály a Psalmus Hungaricusra (1923)
egy évtized után a Te Deumot írta meg.

E mű Budavára visszafoglalásának kétszázötvenedik év
fordulójára készült, nagy perspektívái azonban egy szellemi
honfoglalás lehetőségére is utalnak, - ami még csak Kodály
géniuszában valóság, a valóságban álom: Buda eszmei érte
lemben vett visszafoglalására, a középkori Buda lélekprimátu
sára Keleteurópában. Kodály a Psalmusban bachi magassá
gokban szárnyal, a "Budavári Te Deum"-ban pedig a zene
történelem elképzelhető legmagasabb csúcsára érkezett: Pa
lestrina léleknívójára. A légegyetemesebb új-középkori alko
tás, melyben katolicitás és magyarság: organikus egység.

A kórus és zenekar felharsanó zúgása: "Te Deum lau
damus" - az örömtől túláradó lélek hangja. Annak a viru
lens kereszténységnek mámorát hozza, melyet a lélek sugárzó
csúcsíves birodalma jelképez, s ahol - Babits érdekes kife
jezésével élve - "a Kereszt él, karjai tapsolnak ..."

Egy időre azonban mégis felborong a haláltól terhes lélek
árnyéka: "tu devicto mortis aculeo .. ," A nyoleszőlamú "mi
serere" kórus az örökélet halálkontúrját villantja, de a szop
rán-szölam: "Quem ad modum speravimus in Te" - a biza
kodás hírnöke, lélekárnyékból felbukó fénysugár.

A túláradó lélek örömének alaphangja szenvedésekben
tisztultan zuhog vissza s kristály-harmóniákban, glória-fény
ben emelkedik ki a megváltó Ige: "Non confundar in aeter
num ..."

Monumentális dóm ez a zene: a magyarságban reveláló
dott európai zene zengő tornya, melynek belső térségeit éteri
sugárzás, szeráfi szárnyalás tölti be, Clairvauxi Szent Bernát,
Assisi Szent Ferenc metafizikai boldogsága, a kereszténység
nagy századainak lobogó hite, apostolok, próféták és szentek
dicséneke.

Egyszeri írását Kodály e szavakkal zárta: Werfel "Pau
lus"-ában mondja egy fiatal héber: csak az idegen szép! És
pár év múlva elpusztult Jeruzsálem. - Hozzáteszem: ha az,
újszövetségi magyarság mint egy akarat fogja mondani: a leg
szebb, amit Kodály géniusza az örök hit és magyarság szinté
zisében revelált: állni fog Új-Jeruzsálem!

*
A keresztény kultúrának az a kora, ahol az élet fóku

szában a vallás áll egy népekfölötti univerzalitás egységében:
.a középkor, melynek történeti lehetőségei a niceai zsinat esz
meforrongásában, Szent Athanáz krédójában születtek meg.
Az újkorban, ahol a vallásos élet kozrnikus távlatai elsorvad
tak, két nép hozott vallásos kinyilatkoztatást, mely a katóli
kus hit fényében eretnekség, de az újkori kultúrát mégis: vég-
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kifejlődésbe lendítő. A németségből kirobbanó protestantiz
mus a XVI. században s az orosz messzianizmus a XIX. szá
zad orosz íróiban, akik közül Bredjajev már az új középkorba
hajol át.

Az Egyház egy örök eszme Grál-edénye, mindenkor a ke
resztény abszolútumot sugározta a megtestesülés mísztériu
mában s a lélek diadalában. A háromságot az egységben,
mely agyunknak disszonancia, de szívünkben bűbájos harmó
niában énekel.

De így volt ez a történelemben is? a "keresztény kultúrá"
ban is?

"Jézus bevonulása Jeruzsálembe" című apokaliptikus feje.
zet gondolatai jutnak itt előtérbe. A Szentháromságot mégis
csak időben zengjük ki, s ilyenkor előbb mondjuk ki az Atyát,
azután a Fiút, majd a Szentlelket.

A kozmosz is így mondja, A Krisztus történelembe jöve
tele az ószövetségi büntető Atya kora után az újszövetségi sze
retö Atyára mutatott: Krisztusra, Krisztus mennybemenetele
után pedig a Szentlélek korszaka következett. (Joachim de
Floris.)

Krisztus Tükre: Szent Ferenc; az ő kora körüli idők azon
ban e kozmosz legfényesebb tükre: Szent Bernát - Szent Fe
renc - Szent Tamás: tükörképben mond Szentlélek - Fiú 
Atyá-t. A történelem vérkeringésévé váló kereszténység (a há
romság egysége) relatíve legabszolútabb megközelítése épp a
Szent Ferenc körüli idő. Ami keresztény kor (Krisztus földön
járta kivételével) mögöttük van s utánuk, diszharmóniába töri
ezt a harmóniát. A középkor koraibb fázisai az Atya lényegét
hangsúlyozzák ki a Szentháromság egységéből - a "szervező"

latin erejében. Az újkorban a "vallásos" német a Fiú vallását
hangsúlyozza, a "misztikus" orosz a Szentlélek korszakát.

Egyik kihangsúlyozás sem végső megoldás, ezért kellett
mindhárom kornak elpusztulni, csak rendkívüli jelentős

megtapasztalásokat hagyva az utókor számára. Az Egyházban
- hangsúlyozom - kezdettől fogva a bontatlan Atya-Fiú
Szentlélek vallása élt, csakhogy ez történelmen felülálló je
lenség. Úgy tűnt fel: a Szent Ferenc körüli időkben ez az osz
tatlan egység néhány különlegesen mély koncepciójú szent
életmunkájában a történelem kollektivitásába oldódik fel.
Az események azonban hirtelen fordulatot vettek: úgy lát
szott, még nem ért meg az idő ilyen csodákra, még roppant
apokalipszis fogja sötét árnyát borítani a világra és szenvedé
sek hosszú sora közeleg. A középkor szentferenci szakában
sem következett tehát be az Egyház és a kiegyensúlyozatlan
történelem korrelációja, a középkor óta pedig Egyház és "ke.
resztény kultúra" egyre távolodtak egymástól - mindmáig.
Ma - spengleri értelemben - nincs többé "keresztény kul
túra", végleg összeomlott. S az Egyház kimeredve az időből:

döbbenetesen egyedül maradt a Történelemmel.
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A "keresztény kultúra" is kimondotta a Szentháromságot.
.Atya - mondotta, és eltelt a középkor; Fiú - s hangja a re
neszansz kaoszába veszett; Szenilélek - mondja, és a lét mér
hetetlen mélységei fölül egy égi vihar félrevágja a fátyolt: az
apokalipszis szakadékai fölött diadalmasan lebeg egy új vá
ros ...

A nagy kultúrtörténeti detonáció, mely a reneszansztól
tart: kilendítette az Egyház korrelációs ingáját. Egy lassút
leng balra, majd - a nehézkedés és tehetetlenség következté
ben - egyet jobbra. De az egyensúly sem a német reformá
ció, sem az orosz ortodoxia. A protestáns Bach János Sebes
tyén a H-moll nagymisébe nő, az örtodox Szolovjev élete vé
gére az Egyházba tér. Persze azért Bach géníusza egé
szében: a protestáns lélek kifejezése; Musszorgszkij sejtel
mes kórusaiban egy Lélek-kereszténység misztikus harmóniái
búgnak.

Palestrina költészete a mennyekbe révül, Isten trónusát lát
ja; döntő élménye Isten, az Atya. Bach a Golgota útjait járja
és tekintete Krisztus kereszten függő testén függ; döntő él
ménye Krisztus, a Fiú. Palestrina pupilláján egy Isten-szem
van, Bachén egy feszület; minden élményüket ez determinál
ja. S az amorf Musszorgszkij a kikristályosodott Kodály elő

hirnöke ...
A magyar lélek mélységeit és magasságait feltáró Ko

dályban az orosz miszticizmus és a bachi vallásos komolyság
a latin szervezőerőben épül bele az új középkor világába. A
korrelációs inga újra középre állt. A magyar lélek latin élet
formája életelemmégyűri az újkori világ nagy vallási meg
tapasztalásait is. Kodály a protestáns szellemű Psalmus után
a Te Deum ősi katolikus vílágát bontja ki.

Európa nagy katolizálása úgy folyik előttünk le, mint haj
dani megkeresztelése; szinte egy új megkeresztelődés ez. Egy
új megkeresztelődés, de... a vallásegység ideaja nélkül az
arányok nem érhetik el a középkorí szintet. Egy új középkor
gondolata vallásegységben valósul.

Lehetséges ez?
Érdemes erről egyáltalában beszélni?
Bizony nagyon irreális illúziónak látszik!
És mégsem az l
Bartók géniusza a keleteurópai népek testvériesülésében

egy népekfölötti ideára mutat, melyben a magyarságé a pri
mátus és a többi keleteurópai népé egy-egy értékes szín : az
autonómia. Kell ezeknek a népeknek a kibontakozó magyar
újszövetségi életforma ideája? Egészen bizonyos, hogy nem
kell! De ha a történet sodra ide vezet: ezt senki sem fogja kér
dezní tőlük. Mi sem a kezdeti megértésükre fogjuk építeni
azt, hanem lelkiismeretünk parancsára.

Kodály géniusza egy újkori értelemben vett felekezetisé
gen túlra mutat, amely azonban ősi, középkori értelemben vett
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katolicitás. Felekezetek fölé ívelő vallásegység. mely a latin
egyház katolicitásában: az Egyházban teljesedik ki.

*
Tudom, hogy most érkeztem el a "Fehér Buda" leggran

diózusabb problematikájához. Rövid megoldási tervezetet ké
szítek tehát egy következő fejezetben annak a magyar katoli
kus apostolnak szelleméhez hű igyekezettel, akinek felekeze
teken túl is: új magyar mítosza van. Aki az örök hit a ma
gyarságban.

Ez az apostol: Prohászka Ottokár.
(Folyt. kiio.)

HARSÁNYI LAJOS:

VERSEK

A KÖLTÖ ELHAGYTA A KERTJÉT

A plébániakert könnyezve áll.
A bokrok közt a cinke nem dalol.
Vörösen állnak a vadgesztenyék.
Beteg tücsökszó sir a fák alól.

Itt járt e fák alatt borongva sokszor,
Itt élt, itt énekelt a Boldog Költő.

Hallgatta a kert lassú píhegését,
Mig távol zúgott szörnyü emberöltő.

Szerette az embert s a csillagot.
Az ég kapuját érezte a Holdban.
És most azt kérdi szegény elhagyott kert:
- Urunk, az égbelátó Költő hol van?

Elment. Többé nem jár e fák alatt.
De este, ha elalszik a mező

S a kert fölött megkondul a harang,
A fák álmodva suttogják: - ez ő!
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