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KODALY ZOLTAN

Hatvan gyümölcsöző év kiteljesülése annyira mélyen emberi és benső
ségeseu személyes ünnep, hogy a kívülálló méltán felteheti a kérdést.
vajjon mi ad jogot ennek a szigorúan személyes világnak megsumtelt
határain átlépni, akár még egy országos ünneplés ürügye alatt is: a cao
dálat-e vagy éppen csak a mindenütt problémát kereső tudományos
érdeklődés?

Amikor azok soraiba kívánunk állni, akik a hatvanéves Kodál:'I Zol
tánt és benne, Vörösmarty szavával, "a hangok nagy tanárát" vagy még
többet ennél, a magyar zenei ugar nagy úttörőjét ünneplik, nem a bú
várkodók fürkésző tekintetével, nem is a dicsérő himnuszek szokásosan
üres álpáthoszával, hanem inkább a reálisan szemlélődő lélek étoszával
szeretnők megközelíteni az ünnepelt Mestert, nagyvonalú munkásságá
nak eredményeit és azt az igazságot, amelyet a magyar muzsikában ma
az ő alakja képvisel ...

Hogy ez a munkásság valóban nagyvonalú, azt mindenekelőtt a bs
talmas Kodály-irodalom sejteti. A sok nagyjelentőségű cikk és tanul
mány közül kimagaslik Molnár Antal zeneakadémiai tanár önálló Ko
dály-tanulmánya, amely nemcsak Kodály szellemi, emberi képét rajzolja
meg, mint Papp Viktornak egykor a magyar zenei arcélek között meg
jelent jellemzése, hanem rendszerezi is Kodály zeneszerzőí, zenetudomá
nyi és zenepedagógiai munkásságának adatait. E tanulmányból megtud
juk, hogy Kodálynak csupán a Zsoltárát kétszáznál több városban adták
már elő a világon, régi magyar szövegét ennek a Kodály-kompozíciónak
pedig már vagy nyolc nyelvre fordították le. Megtudjuk ebből a tanul
mányból, mily nagyjelentőségű hatása volt és van Kodály munkásságá
nak idehaza és külföldön, megtudjuk belőle, hogy Kodály mennyire jött
"éppen jókor", bár zenei kultúránk jó száz évvel maradt el irodalmi
fejlődésünk mögött: kórus-kultűrája a széthúzó magyarságnak módot
adott, hogy legalább ezen az egy szinten egységessé tudjon lenni, Psal
musában a trianoni magyarság vigasztalója lett, Háry Jánosában a Tria
non utáni keleties csodavárásunkat és álmodozásunkat ostorozta, Székely
fonójában rávezetett népzenei kultúránk csodáinak megismerésére és
megbecsülésére, és Te Deumjában, amely vallásos muzsikát ad a leg
javából, menten mindentől, ami profán, már előre megírta a Trianon
bilincseit lerázó magyarság diadalénekét. ..

Költőink már több mint egy százada hirdetik, hogy "nyelvében él II
nemzet", - és a magyar nemzetnek ezt a "zenei nyelvét", amely a ma
ga keleties vonásaival a magyar muzsikát minden más európai nyelvtől

élesen elhatárolni volna hivatott, ezt a nyelvet, amelyben a "zenei ma
gyarság" ébredt öntudatra, ezt teremtette meg a közösség számára Ko
dály. Ez az ő elsődleges érdeme. Ö fedezte fel, és az ő nyomán vissz
hangozza ma már az iskolapadoktól a hangversenytermekig és templom
kórusokig a magyarság apraja-nagyja. Stílus dolgában, belső szerkeset,
hangnemi alapozás és kifejező erő szempontjából új és eredeti ez a
nyelv.

Már lehet vagy húsz éve, hogy külföldi zenei körökben, többek kö
zött a bécsi zeneakadémia egyik katedráján a modern európai zenével
kapcsolatosan Kodály és Bartók zenéjére is felfigyeltek, és az ő müvé
szetüket, nem annyira Richard Strauss, mint inkább Schönberg és Stra
winsky muzsikájával egy kalap alá foglalva, ezzel a szóval magyarázták
meg: lineáris muzsika. És e szöban nem gondoltak klasszikus kontra
punktikára. Igaz, hogy nem is gondoltak arra sem, mennyire nem tudott
és akart "nemzetivé" lenni sem Schönberg, sem Strawinsky ... Ott Bécs-
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ben a vonalszerű zenei szerkesztésen a zenei szólamoknak olyan újszerű

kezeléset értették, amikor nemcsak a szólamok vonalrajza, hanem még
harmöníaí képlete is egymástól független. És ezek a bécsi zenepedagó
gusok nagyon csodálkoztak, ha magyar tanítványaik kezéhen Bartók
vagy Kodály-kottát láttak. Csodálkoztak. mert nem értették az összefüg
gést az új magyar zenei nyelv és a klasszikus európai zenei nyelv között,
Idehaza talán még ma is összekevernék Kodályt és Bartókot egymással,
vagy mindkettőt összetévesztenék Schönberggel... Pedig ma már tud
juk, hogy bármennyire volt is Bartók első védője Kodálynak, bármeny
nyire volt épen Kodály az első megértő ínterpretátora Bartók műveinek

a Nyugat, a Musikblátter, vagy a Revue Musícale hasábjain. bármennyire
adták is ki az Erdélyi népdalokat közösen és fűzte őket egybe meleg ba
rátság, - azért Kodály és Bartók csak a kiinduláshan hasonlitanak E'gy
máshoz: mindkettejük zenéjének alapja a magyar népzene, a paraszt
zene, művészi törvénykönyvük a népzene elemeínek, emlékeinek és élő

hagyományainak gyüjtése az általuk alapított magyar zenetörténeti Iolk
lor keretében, amelynek alaptételeit is ők ketten állapították meg és
tették a mindenkori, nemcsak magyar, népzenei kutatás alapfeltételévé
(v. ö. Kodály Argírus-kutatásaít, amelyek a lejegyzett zenei emlékeink
kel szemben is a népi dalkincs élő hagyományainak elsőbbséget igazol
ják.) Bartók és Kodály művészete azonos forrásból és feltételekből ki
indulva mégis két merőben különböző világ szféráiban bontja ki szár
nyait. Bartók mint komponísta a magyarság dallamkincsét a nagyobb
lélekzetű műveiben általában csak a saját zseniális, de exotikus világán
szűrí át, ő a maga nyelvét beszéli, a maga útját járja, - mint ahogyan
idegen világba szakadt el tőlünk, ahol a magyarság jövendő sorsát a
távolból szemlélve most indián népmuzsikát tanulmányoz ugyanazzal a
tudományos apparátussal, mint előbb a magyart. Van ebben valami fö
lényes, de torz gesztus... Ez minden bizonnyal hiányzik Kodályból. Ö
mindenestül a miénk marad sorskétségek ellenére is. Nyelve sem az
exotikus különcé, hanem a nagy magyar történeti közösség nyelve,
melynek sorsát megosztani vágyik. Nem is csak zenei téren van itt kü
lönbség, hanem a világképük választja el őket.

Amikor Operaházunk a Háry Jánost először adta elő, voltak, akik
idegenül álltak akkor ez előtt a különös színpadi és zenei alakulat előtt.

Meglehet, hogy az előadáshan volt a hiba, lehet, hogy amegénekelt
tárgy bízarrsága, amelyet a zene cégéréül észrevehetően utólag bigy
gyesztettek a darabhoz és éleztek ki, vagy talán inkább a népi zene naiv
világa volt az, amit akkor még sokan nem tudtak befogadni. Különösen
a . klasszikus nyugateurópai zene hivei, műkedvelök és komponisták egy
aránt, nem tudták megérteni, hogyan tud a klasszikus problémákkal telí
tett modern zeneszerző a népléleknek e szinte primitív világába rejte
kezve mégis modern lenni. Talán joggal tették is fel a kérdést, hogy
vajjon mí marad meg akkor az alkotóművész önérzetéböl, ha puszta
tárgyUagosságával csupán azt vetíti elénk, amit a magyar népmuzsika
újonnan felfedezett kincsesházában talált, és vajjon az a hűség, mellyel
a magyar dalt Kodály idézi, nem egyéni invenció hiánya-e. Ma már tisz
tán áll Kodály eljárásának lényege előttünk: ő az archeológusok és fel
fedezők tárgyszemléletével valóban "hű marad a lelethez", - mint ezt
Ottó Ferenc legutóbb megállapítja, - de a feldolgozás minkéntjében az
tán annál eredetibb formában bontja ki alkotói tevékenységet. Azért
nem volt igazuk azoknak, akik a Székelyfonót "múzeum-il1atúnak" érez
ték Kodálynak e nagyfokú tárgyszerűsége míatt. A magyar népdal még
sohasem kapott ilyfokú létjogosultságot a müzenében, mint Bartók mel
lett épen Kodály Székelyfonójában, még sohasem mutatta meg senkisem
a magyar népdal filozófiáját, a ma is élő népi hagyomány ősi, szinte
pogánykori, keleties elemeit, mint épen Kodály; - valakinek ezt a
munkát is egyszer el kellett végeznie! És hogy ez a valaki kénytelen
volt ezért a nemlétező, elmaradt, meg nem valósult magyar nemzeti
zenetörténetet egy személyben végigcsinálni, ez a dolgok lényegében
rejlik. Épen ez az önmagáról való tárgyilagos lemondás annak a művészi
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útnak a titka, amelyre Kodály alkotásai irányították a magyar zenei
életet. "Egyszerűség, igazSág, természetesség: minden müalkotásban eza
Iegíontosabb" - állapította meg egyszer Gluck lovag; Kodály alkotásai
nak jellemzéséül talán még hozzátennék hármat: Magyar zenetörténeli
sajátosságokból levont törvényszerűségeket, keleties és humanisztikus
nonasote keveredését és a közösSégi eszmét.

Csak akit a PSalmus Hungaricus-ban a zsoltárdallam puritán (~gy

szerűsége és magyarsága, a kórusok jajjai, a vokális kontrapunkfika és a
zenekari bravúrok kiegyensúlyozottsága meg tud ragadni, csak az mélyed
het el igazán a népi énekek világának csodálatában is. Kétségtelen,
hogy a sokrétű magyar zenei élet alakjai között nem egyet találhatunk.
aki kompozícióban a maga módján fáradozott egy valamilyenfajta "új
magyar stílus" kialakításán: Dohnányi Ruráliája, Szegedi miséje, Hubay,
Zsolt Nándor, Buttykay, Lajtha, Zádor, Szendy, Huszka, Demény, Buch"
ner, Kersch művei, - hogy csak" találomra néhányat is említsek, - vagy
akár a szegedi König Péter és sok más olyan magyar komponista (Erkel,
Volkmann, Koessler stb.) szerzeményei, amelyekben az idegen származás
és hatás mellett kétségtelenül van "magyarosságra" való törekvés is, -
világosan mutatják, hogy amit Kodály és Bartók hoztak, már valahogy
bent volt régen a levegőben, csak nem talált a kibontakozásra kellő mö
dor, VoU alkalmam két élő példában közelről is látni, milyen fokban vál
hatik magyarra a magyar komponísta még Kodály és Bartók bűvkörén

kívül is: .Járai ISlván, közismert eklektikus zeneszerzönk volt az egyik
példa, aki engem először vezetett be a zeneszerzés titkaiba, míg a másik
példát Siklós Albertben. a bámulatos szaktudású professzorban és klasz
szicizáló komponístában ismertem meg; míndketten, mint tanáraim zene
akadémiánkon, - voltaképen önkénytelenűl is abba az irányba tereltek,
amelyben el lehet jutni a magyar népi muzsíkának és két legnagyobb
előharcosának helyes értékeléséhez, sőt követéséhez. És ez talán nem is
olyan kűlönös, mihelyt készséggel elismerem, hogy az előttem lebegő két
példa bennem, a tanítványban, azt a meggyőződést keltette, hogy minden
komponistának a maga médján lehet és kell eljutnia a magyarralevés
bizonyos fokáig, ha nem akar az epigonok sorába kerülni. Ha azonban
vizsgálódásaim földrengésjelzőjét még mélyebbre alapozom, lehetetlen
észre nem vennem, hogy épen Kodály hozott a maga nemében új világot
minden más magyar komponístával szemben, muzsikájának magyarsága
nem kísérlet, nem laboratóriumi ötvözet, hanem egyszersmindenkorra
érvényes, szerves életfolyamat, amely a népi zene hagyományaiból ön
ként következik. Kodály stílusában ez a félreismerhetetlen magyar íz a
Mester életének szerenesés fordulatai következtében már az 1910-12-es
évektől európai utakra és visszhangra talált, a Mester közvetlen kör
nyezetének és lelkes híveinek áldozatessága megnyitotta előtte Európa
kapuit, idehaza pedig a lelkekben az új magyar zenei stílussal szemben
lassan értés és lelkesedés fakadt. Ez a magyar zenei felfogásban mutat
kozó fejl6dési folyamat épen Kodály hatvanéves munkás életének egy
másik nagy eredménye!

Miben áll ez a fejlődési folyamat magában a Mesterben?
Talán stílusosan járok el, ha erre a kérdésre három szimbólummal

felelek, amelyet A halhatatlanságra vágyó királyfi érdekesen ősi ma
gyar meséjéből idézek. A halhatatlanságra vágyó királyfi három király
lánytói három csodálatos ajándékot kap: egy gyűrűt, amelyet ha meg
forgat ujján, egyszeriben ott terem, ahová jutni a k a r; egy szelencét li
második királyleány képével, s ha e képet nézi, egyszeriben ott terem,
ahová g o n d o l a t a i irányítják; és a harmadik királyleány egy arany
varázsvesszőt ad neki, amely azzá változik, amire a királyfit v á g Ya i
csak űzik. És mikor ott áll a halhatatlanság szigete előtt, a varázspálca
híddá változik... Gyíírű, varázslatos kép és híd: ezek azok a képek,
amelyek Kodály művészetének is szimbólumai lehetnének,

Gyűrű, Jelképezi a népzenei törvények gyűrűjét. A Kodály-muzsika
innét indul ki és ide tér vissza erőtöbbletért. Mint a Kárpátok bérc
gyűrűje, úgy övezi körül Kodiály zenei alkotásait egy zseniális felfedezés
bűvköre, Ez a felfedezés egymaga méltóvá tehetné őt akadémiai tag-
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ságra, mert hiszen Debussy, Rimsky-Korsakow, R. Strauss fénykora óta
szinte az egyetlen termékeny zenei eszme a nyugati muzsikában is. Ko
dályanépzenéről irt tanulmányában (1937), de már jó húsz évvel előbb

a Zenei Szemlében a pentaton hangrend8zerre mutat rá, mint amely 8

nyugati zenének is új szint kölcsönözhetne; de ez a hangrendszer közös
tulajdona a finnugor népzenének IS. Az IJsmagyar dal létezése Kodály
nak e felfedezése nyomán ma is éllJ valóság! A Kodlály-művek hang
rendszere, az ősi dalokból ellesett egytéma-rendszerű szerkesztésmódja
élesen elválasztja öket mind az Ú. n. "cigányos magyartól", mind pedig
az európai formalizmustól. Hangnemeik keletiesek. közel állanak a kö
zépkori és ókori klasszikus hangnemekhez. Ezen az úton [ut el Kodály
az ógörög hagnem kultuszához (Sappho seerelmes éneke), és ez az alap
ja a Kodály-muzsika humanisztikus vonásainak (Megkésett melódiák,
Bordal stb.). Épen az olyan nagyszabású benyomások, mint amilyenek
ben legutóbb az Operaház Kodály-ünnepségén lehetett részünk, teszik
szinte kézzelfoghatóvá Kodály stílusának archaizáló jellegét: innét a
Psalmus fóburdon- és "organum"-szerű hatásai, innét a Háry János
suite első részének hullámzó témája (bátran összehasonlitható R. Strauss
Also sprach Sarathustra-jának túlzó kromatikus fúgatémájával !) : itt
valóban egy magyar "dallam-ősmag" jegyében "kezdődik a mese". Ko
dály muzsikájának jellemzéke a negyed- és ötödlépés (és párhuzam).
Ezek a hangközök (v. ö. a Te Deum pompás fugátóját: Pleni sunt stb.)
keménységet, erőt, ősi stilizáltságot adnak, mint ahogyan a középkor
zenefilozófusai is ezekben a hangközökben látták a világot mozgató ös
természeti erők megnyilatkozását. A nyugati klasszikus és romantikus
zene az érzelem misztikájából fakad, Kodály muzsikájának lényege: az
a k a r a t mísztikája, - mint ahogyan meséinkben is a gyűrű az Akarat
jelképe! - Igy valósítja meg Kodály a maga zenei magyarságát. Ma
gyarrá nem a népdalidézet teszi, hanem a belső törvényszérüségek ma
gyar faji jellege, és ez a jellegzetesség nem jelenti azt, hogy most már
ezentúl minden magyar kompozíció csak annyiban magyar, amennyiben
Kodály-stílusú. KöItőinktől sem várjuk azt, hogy most már csak Ady
stílusban írjanak. Kodály irányt szabott, alapot mutatott, a mikéntet mín
denkinek magának kell eltatálnia, - a zseni persze zseniálisan találta el!

Kép. Kodály költészetét a képszerüség jellemzi. A Molnár Anna vér
fagyasztó jelenetei, a Jézus és a kufárok ostorfonó Krisztusa, szerte
menekülő pénzváltói és barmai, a Psalmus zsoltározó tömegei, a Háry
János szatírikusan rajzolt bécsi mechanikus órája, az irónikusan elferdí
tett Marseillaise, a Te Deum freskószerű jelenetezése (angyali karok,
apostolok, martírok, stb.), de még a Székelyfonó "nagy balladájának"
csodatornya, csodamalma, csodahalottja, - mindmegannyi kép (I. Mátrai
képek). E képszerűség a Kodály-arc tükörképe. Erről az arcról talán
szabad elmondani, hogy Debussy-arc. Hiszen Debussy volt Kodály első

"példaképe". Ahogy a nagy francia letörte a wágneri muzsíka krornati
kájának bilincseit és új francia muzsíkát alkotott az egészhangú skálán,
úgy Kodály is hasonló céllal pendítette meg pentaton rendszerben lant
ját. Nem csoda, ha Debussy arcát külsőleg is felvette, nem csoda, ha a
Faun délutánját egy ősiesen keleties Nyári estében virágeztatta ki. Ko
dály szellemi arca pedig nem Petőfi- vagy Arany-szerű, -- ilyen hason
lítás sántít, - hanem inkább Babitséra emlékeztet. Kettős Janus arc az:
külslJleg a nyugati DebUSSY-fej, de gondolatai, eszméi lls-szkiták, keletiek.
Kodály mint komponísta is zene tudós, aki az élmény anyagát állandóan
tudatosítja, rendszerezi, elemzi (Ottó Ferenc). Ez a vonás ide tartozik:
mesénkben is a varázslatos kép az emberi g on d o l a t v i lá g g a l áll
kapcsolatban. Kettőség jellemzi Kodály eszmevilágát. humanista és kele
tiesen stilizáló a müvészete, zenekarban énekhatás, énekhangban zene
kari totalitás, egyik oldalon a klasszikus Palestrina-stílus kultusza, mert
örök emberi, ezért örök emberlen magyarrá is tehető, de a másik olda
lon a keleti, népiell primitívség bája nyűgöz le, mínt az annyira kedves
Bicinidkban. - Kodály mint kritikus és író először a nyugatos irány tá
borában tűnt fel. Lekötelezve érezte magát annak a körnek. mely őt

először ernelte fel az ismeretlenségböl. Akárcsak Babits. És egy.,;zercsak
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fordul a kocka, Kodály vallásos költövé kezd lenni, Tantum-ergékat ír,
a katolikus liturgiát tükrözi Te Deum-jában vagy akár kis elŐ'lő áldo
zási énekében, ahol azután a keleties magyar ölelkezik a gregorián-stí
lussal. Megint csak Babits juthal eszünkbe! Kodály vallásos műveiben

magyar muzsíka szólal Illeg latinul is. F~s milyen vallásos művek ozek l
Hallgatásukhoz nem kell különösehb "tolerancia"! Várjuk Kodálytól egy
"magyar nagymise" megírásár! Nem hisszük, hogya drámai zenével
szemben ellenszenvet érezne; ezt még az opera esetében sem hisszük!
A Janus-arc kél ellentétes arcvonása még homályban van: egy magyar
mise és egy magyar nagyopera!

Hid. Az érzelmi. viláf/ot jelképezi és a közösséget. a nagy magyar
közösséget, amelyet Kodály -- a, magyar komponisták közül talán leg
inkább - összefogni tudott. HOh'Y vonósnégyeseí, Duo-ja, zongoradarab
jai azt azür,1 akarják kitölteni, amely a már-már veszendőbe menö ma
gyar házimuzsikáhan mutatkozík. valószínű. De az az ének- és kórus
kultúra, amely Kodály eszmél nyomán az egész országban feltámadt,
felülmúl mindent, amit eddig magyar kompnnista társadalmi jelentőség

ben végbevitt. Hidat vert ez az ének-kultúra Bárdos Lajos és Kerényi
"Magyar Kórusán" és "Énekszó"-ján keresztül a város és a falu népe
közé (v. ö. Kertész I'S a Magyar Kórus-kiadványok, Faludi és a Cantate
kiadványok, valamint a Katolikus Kántorszővetség és Cecilia Egyesület
[elentős müködósct l), nyomán a nemzeti propaganda hídja Ível a külföld
felé egyebek kőz! V(/~Z?I, Veress és Visk,!! műveiben, híd ez, amelyen
eljuthatunk Harmat Artúr korszakalkotó egyházi muzsikájához (v. ö. a
"Szent vagy Uram!" népi énekes könyvet) épúgy, mint Halmos, Antos,
Szögi, Deák-Bárdos, Lisznyai és sok más fiatal zeneszerző és szervező

művészi muukajához is. Megszoktuk, hogy - elég helytelenül _. mindíg
csak "két magyar" zeneszerzőről beszéljünk vés a többit csak annyiban
tartsuk szóra érdemesnek, amennyihen azt a kettőt követi vagy utánozza.
Pedig Kodály áthidaló és összefogó munkássága a többi magyar kompo
nistát is hiddai köti egybe és a k izárólazosság' nem férhet össze egy kö
zösségl mozgalom eredeti alapelveivel.

Kodály, az ember, talán látszólag nem tartozik a közlékeny, közvet
len lelkek közé. Talán magyar Ő ebben is, aki mélyen érezhet és éppen
ezért talán kifejezhetetlenül. Mélyen érez? Ott van a Jézus és a kufárok
vége, a bájos Esti dal, a Jelenti magát Jézus, a gyönyörű Ady-kórus:
Akik mindíg elkésnek . .. De ha közvetlen környezetének, főleg kedvenc
tanítványainak egyszer-egyszer megnyilatkozott az az elrejtett Valaki Ko
dályban, akkor feledhetetlen volt! Sohasem fogom elfelejteni azt a Pol
larolo-rúgatérnát, amelyel egyszer vizsgán kaptunk töle, annyira termé
keny gondolat volt! f;,s mikor egyszer kórus-dolgozatomat vizsgán kezébe
veiJte, ezt monrlta : "És maga azt hiszi, hogy az énekesnek sohasem kell
lélekzetet vennie? - Azóta is mindíg látom szarkasztikus mosolyát,hal
lom krittzáló hangját, ha kórust irok ... Hogy azután dicsérő szavai, ame
lyekkel később Ilwga.iánd('kozoll, rnilyen hatássa] voltak, talán nem is
kell hangsúlyoznom! Az igazság és valóság irányította megjegyzéseit,
mínt ahogyan alkolúsa ihan is tlírhry- és anyagszerűség volt szemében az
első! A kompozíció (ll'd ig h Í d az anyagból a lélekbe!

Előttern fekszenek Kodály hatalmas partitúrái, a legfiatalabb, a
Páva-variáció is! Amint nézern ezt a világos és logikus vonalrendszert,
ehryszerihen mélyen, llPlső hallással, felzsonganak bennem a. jellegzetesen
Kodály-tónusok ... Dallamok, amelyeket eddig csak a falusi pásztor ját
szott a "hosszi Iuruulún", most itt állnak plasztikusan, örök emberi és
magyar mivoltukban... Úgy érzem, hogy ehhen az elmúlt hatvan évben
egy nemzet új, friss, fiatalos erői támadtak életre és lüktetnek. immár
elrnúlhatatlanul ...

Kozák,!! Istvá1/..
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