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KODÁLY ZOLTÁN
ÉS A MAGYAR SZENTZENE

Eredetiség, a képzelet teremtő ereje, a régi szabályokból való
kiszabadulás jellemzi Kodály Zoltán valamennyi művét.

Leginkább természetesen a főműveket, s köztük elsősorban

a Psalmust. Ez az az alkotás, amelyről még a legregényesebb
lelki alkatú hallgató is elismeri, hogy zseniális. Valóban az, már
az előmunkálatoklegelső lépésétől, a szőveg' felkutatásától kezdve.
Aitalánosan elismert tény, hogy Kodálynak remek énekszövegei
vannak. Megcáfolja a régi, de ma is mindenfelé hallott zenesze
rető-panaszt, hogy: nincsen jó szövegkönyv. Kodály nem vár
mástól, maga lát neki a szőveg' megkeresésének. Nem sajnálja a
iáradságot: felkutatja régi századok irodalmár, így talál rá a
Psalmus Hungaricus szövegére; ujra fordítja a szentírást, így
alakul a Jézus és a kutárok: szővege; ismeri a népköltészet legf it
kább emlékeit is, ennek köszönhetjük a Jelenti magát Jézus
énekét; nem idegenkedik ismeretlen, kezdő költők múveitől sem,
így fedezi fel a gyermek Weöres Sándor versét, az űreaeke«:

A Psalmus Hungaricus csodája, hogy úgy hat, mint egy fal
festmény: az első pillanatban, a bevezetés első hangjaival meg
ragad és elvarázsol bennünket. Legelső dallamával feltárul előt
tunk - gondoljuk meg, hogy ez a legnehezebb zeneszerzői fel
adatok egyike - egy egész, távoli kor, a 16. század ódon, nehéz
levegőjű, bibliai 'panaszoktól súlyos, testvérharcokban elkesere
dett, a gazdagok, rossz barátok gonoszságát sínylő, de az Isten
igazságában márványkeményen bízó magyarjainak világa. S tör
ténik mindez Kodály saját dallamaival, egvetlenihangnyi átvétel
nélkül annak a letűnt kornak zenéjéből. A Zsoltár vérző-koszorús.
szépsége magányosan, elődöt nem keresve, folytatást nem remélve
áll és jelenti a magvarságot, azt az árvát, magánvost, arnelvről

a költő ezt írta:

Ha nem szűlettem volna is magyarnak,
e néphez állanék ezennel én,
mert elhagyott, mert a legelhagyoUabb
minden népek közt a föld kerekén.

..
A Budavári Te Deum éppen ellentétes ezzel a hangulattal. E;~

a latin szövegű egyházi zene bele akar kapcsolódni a hagyo
mányba és folytatni akar. Az emlékezés zenéje, amely megillető-



dött, lélekkel fordul a nagy elődök alakja és művészete felé. Az
esztergorni bazilika távoli képe, a koronázó Mátyás-templom fes
tett gótikája, történelmi zászlók, magyar nemesség, ünneplő soka
"liág, s egy Mgyszerű, nemes arcél merül fel előttünk, Liszt Fe
rencé, aki egykor, közel száz évvel ezelőtt - "hangok nagy ta
náda" - dalt zengett nekünk, magyar sujtásos, azívmegdubogta
tó éneket. A dallam elhalt, a vezénylő pálca lehullott, nem akadt
utód, aki folytassa. Az első, aki Liszt nyomdokába mert és tu
dott lépni, Bartók volt, a Kossuth-szimfónia szerzö.ie . .A Mátyás
templom Liszt Ferencének a férfikor del éhez érkező Kodályra kel
lett várnia. Liszt hódító zenét írt, a külföldet akarta ámulutra
gerjeszteni a magyar zene szépsége előtt: Ezt a magabiztos, dia
dalmas európai hangot Liszt után először Kodály üti meg, Az el
nyomó mohamedán imperiálizmus vereségének, Budavár vissza
t'oglalásának márványnál szebb. ércnél maradandóbb emléket ál
lított.

•
Kodály miséje első alakjában ezzel a címmel jelent meg:

Csendes mise orgonára, s csak később vált belőle Jlis~a Brevis
tempore belli, nagyvegyeskarra és zenekarra. Mi vajjon a magya
rázata e különös alakulásnak'l Úgy gondoljuk, Kodály tervei kőzt,

nem szorepelt egy olyanfajta nagymise, amelyet koncertműsorra

lehet venni. Ö csak Istennek akarta írni miséjét, fiúi bizalom
mal fordulva ahhoz a jó atyához, akiről egykor ezt énekelter "Te
azért, lelkem, gondolatodat, - Istenben vessed bizodalmadat. -
Rólad elvészi minden terhedet - és meghallgatja a te könyör
gésedet." Ezt a gondolatot tovább lehet folytatni, beleolvasztva

. H Kyrie és Credo szövegébo, de el lehet mondani szavak nélkül
IS, magányosan, az orgonán. Kodály ez utóbbit választotta. De
még csak nem is a nagy bazilikák orgonájára gondolt, hanem a
kis kápolnákéra, Egy beszélgetésből véljük tudni ezt, egy éppen
húsz- év előtti nyilatkozatből. Idézzük a Magyar Kórusban mcltie
lent szöveget: ~Az imént -- mondja Kodály - egy kis kápolná
ban voltam, kint a város szélén. Talán ismeri: ahol azok a szép
iivegfestmények vannak. Elnéztem ezeket a nagy, színes ablakokat,
ahogy az esti napfény átszűrődött rajtuk s arra gondol tam, hogy
mégse olyan utolsó kor ez a mai (1932-ről van szó), ha ilyen g).-ö
rivörü alkotások megvalósulhatnak benne és bejuthatnak a tem"
plomba.: De aztán, ahogy az oltárra néztem, az egyszerre lehűtött,

Az esti fényben tündöklő, remekművű üvegfestmények alatt kon
t.ármunka állott, készen kapható, gyári ízlésű oltár, amilyent egy
egyházipari cég tucatjával szállít. S ekkor hangok ütötték meg
Iülemet. Megszólalt a harmonium. De nem az üvegfestmények,
hanem az oltár stílusában." Kodály orgonazenéje ennek a ká
polnabeli, ismeretlen kántornak és szerte az országban a többi
ismeretlen kisvárosi orgonásnak. falusi kántornak szól: ezt ját·
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szátok, és olyant, ami ezzel egyértékű! Hagyjatok föl akontál
rőgtdnzéssel, vessétek le a gyári ízlést, emelkedjetek fel a PIl,!>'"y

meeterek üvegfestményeinek stílusához!

•
Amint a nagyzenekaros, magával ragadó. hanghatású nagv

míse mögött szeréuven meghúzódik mindennapi kenyér-ízével II

hétköznapok csendes orgonamiséje, úgy vonja meg magát a nagv
szabású, ünnepi Pange lingua-kantáta mögött az öt kis Tantum
ergo. Amaz - a Panae lingua - is .Tézus tiszteletére készült. dp
mindmáig csak világi hangversenyeken volt hallható. Az el,ry
szerű vasárnapok számára túl nagy egy kantáta, oda a rövid.
két szakaszos himnuszra van szükség: ilyen a Tantum ergo ét:
Genitori. Kodály öt ilyent .írt, még pedig öt különféle stílushan.
vagy, ahogy Bárdos Lajos gondolja, a keresztény zene öt üg-y
másra következő évszázadának stílusában. Az egyik gregorián
szerű, egy másik a reneszánsz Ielelgetős modorát idézi, a hal"
madík pásztoréneket utánoz 17. századi hangzatokkal, a negyedi],
hangszeres ihletésű, késő-barokk ízlésű, s végül egy utolsó tüll'
déri zene, amelyet mi, a leg-újabb korbeliek vallhatunk magunké
nak. Mind az öt Kodály művészetének remeke. A stílusoknak, az
ízlésnek nagy mestere bizonyára arra gondolt, hogy a Tonium.
ergo nem önálló zene a templomban, hanem tulajdonképen zAró·
ének, amelynek az istentisztelet zenei előzményeihez illik alkal
mazkodnia; ennek a atílusegységnek szelgálatára foglalta Wnt'hi>
ugyanazt a szöveget ötféle módon.

A nagy ci capella-művek közül legnagyobbra tartjuk a ket
tős énekkarra írt karácsonyi kantátát, az Angyalok és pásztorokat
A téma - maga is különlegesen szép népi ének - mindig ú.i
és új zenei köntösben lép elénk. Egyszer friss léptű induló, más
kor egymásbavágó .imitáció, az útrakelni készülő pásztorok moz
dulatai és szavai szerint, végül, felséges harmadik részében, ahol
az eddig külön éneklé, két kar egyesül, az angyalok diadalmas
glóriái közt a fényözönben felmagaBztosul fl pásztorok dahi ilS
és .egybeolvad a sugárzó lelkek boldog énekével. Ez a fejezet
valósággal drámai színpadra illő felépitésű. A pásztorok SZQrguH

készülődése közben váratlanul, távolról, lehellethalkan felhangzik
a glória s meg-megszakadva árad a végső fortissimo kizengésig.
Ez alatt megtörténik a pásztorok zarándokútja, követet küldenek
előre, az a sietségtől 'szinte lélekszakadva beszámol a hitott cso
dákról; közben megfordul u csillagos ég felettük: a végig egyet
len hangon hangzó glória új és új akkordoknak mást és más!
jelentő hangja lesz. Egy ősiegyszerűségű, de hihetetlen feszült
séget keltő modulációval végre feltárul a betlehemi barlang' él-'
relzendül az angyalok és pásztorok elragadtatott, harsogó hang
zatokat hömpölyögtető himnusza.



A Jézus és a kúiárok ismét a falfestményekkel rokon kórusok
közé tartozik s talán legképszerűbbKodály valamennyi műve kö
;-;htt. A széles ívű bevezető nyomán látjuk a .Jeruzsálembe felmenő

.Iézust, elénk tárul a templom előcsarnokának vásári sokadalma,'
látjuk (mert reálista képszerűséggel előttünk festi meg Kodály)
cl terpeszkedő pénzváltókat, a barmok kavargását, majd a cselek
mény központi jelenetét: amint kötélből ostort fon és kihajtja a
kúf'árokat. Itt van a történet csúcspontja. A zeneszerző azonban,
aki eddig elbeszélő módjára leírta a cselekményt, aki festő mód
júra freskóban állította elénk a látnivalókat, most a lángész egr
villanásával felkap egy szót, Jézus felkiáltásából: "Ti pedig' mivé
tettétek' Rablók barlangjává!" s beleveti a sokaság tengerébe. A
-zó, mint a vízbe vetett kő, gyűrűkben hullámzik, egyre széle
sebb körökben ; már csak kezdete hallatszik, amelyet a szenvedé
lves hangsúly ragad magával: "Rablók. .. rablók ... " A távolodó
hangoknak ez a remek ábrázolása a zenemlí kidolgozásának szer
yes része is egyúttal, átvezető lejtő a viharos tetőponttól a ki
békítő befejezésig: "Mivel hog)' az egész sokaság rajta csüng
vala s úgy hallgatták őt... "

A Kúfároknak a távolodást megfestő képe mellé illesszük oda
a Víz1reresztet; ebben a kórusműban ugyanis Kodály felfedezte
li közeledés zenei ábrázolását. Az első versszakok a helyszint
festik, az advent homályát, majd a csillag kigyulladását, A hú
rom király útnak indul: a zene szép kánonban festi az egymás
mögött lovagló királyokat. Egyszerre, amikor odaérnek, ahol a
esillag megáll, s ahol mi is vagyunk, a bölcső körül, a három ki
rály az előtérbe lép és alakjuk megnövekedik. Hogyan tudjuk
meg ezU Úgy, hogy dallamuk hirtelen még egyszer olyan las
súvá, szélessé válik: csak az arcok és a kezek látszanak, amint
hozzák az aranyat, tömjént és mirrhát. "Három szerit bölcs hoz
za a szivét, hozza fi váró nemzetek hitét."

Öröm és gyönyoruseg volna végigmenni Kodály többi kóru
sán is, szemlélní, mint gazdagítja negvrnűveltségű mesterünk ta
voli tájak, régi korok remek dallamaival a magyar kórusokat
(ilyen az Első áldozás, és a francia dallamú Adventi ének), ujra
átélve a gregorián ihletéséből fakadt, leányhangú Ave 1lfariát, ll.

zordabb szépségű három nagy Genfi zsoltárt, ezek magyar test
vérét, a Semmit ne bánkódjál-t, a Szent I siván király énekét,
amelyet kiszabadított multszázadbeli, méltatlan köntöséből és
stilusos, ókeresztény dallamba és remek karénekbe öltöztetett,
[gaza van annak, aki azt állítja, hogy Kodály művészetének na
g'yobb, jelentősebb része egyházi zene.. De igaza van annak is,
aki megkérdezi: "Mit jelent Kodály esetében ez a szó1" Hol a
határ nála egyházi és világi zene közn· Gondoljunk csak olyan



remekművekre. niiut a PüJtkösdölő. Mintha magából a templom
hól áradna az énekkar kezdő dallama: ;,A pünkösdnek jeles nap
ján Szentlélek lsten-küldeték ... " Ünnepi harangok kouganak,
gyermekseregek vonulnak fel, a dal egyre vidámabb lesz; még
hallunk valamit szent .Jánosról, aki "felállott és meglátott egy
várost", de a folytatás már belevész a tánc világi ritmusába. "Mi
van ma, mi van ma, piros pünkösd napja." Mint akik a mesék
erdejét járják Bartók Cantata,profánájában és "szép hídra talál
tak, s erdő sűrűjében szarvasokká lettek"; így változik út szinte
észrevétlen az "egyházi" ének "világi"-vá. De a fordított útat is
megtaláljuk Kodálynál. A Lengyel László versengő gyermekjúték
kal indul és egyenesen elvezet a Boldogasszonv kis kertjébe, az
imádság átszellemült hangzatain.

Felmerül a kérdés: vajjon véletlen-e Kodály zenéjének ez a
kulönlegességej Mintha ő maga nem akarná szétválasztani mű

veit. Nem is választja szét. A Kodály kórusok össz-kiadásában
nem találjuk meg (mint a régi szerzőknél szokás) amíívek ket
téosztását egyháziakra és világiakra. Talán éppen ezt akarta: le
bontani a tüskefalat. .. vagy éppen visszamenni az őskereszté

nyek, az első Jézus-hivők názáreti világába... Amikor világi dal
és zsoltár békésen megfértek egymás mellett és egyik éuek a má
siknak adta kölcsön dallamát.

Kodály, aki remekművű dalaival, kamar-azenójével indult út
nak, csak akkor jutott el oda, hogy az egész ország felfigyelt
rá, amikor az első gyer'mekkarok feJzendültek az iskolások aj
kán. Hiábavaló lett volna a nagy népdalgyü.iteménv, hiába ké
szültek volna a nagy tanulmányok a felfedezésről, a felszín alatti
igazi népzenéről, ha nem történik meg a döutö lépés: a gyer
mekeket, az iskolát meghódítani, az alapokon elkezdeni ,)gy zenei
műveltség felépítését. Ez a nagy lépés síkorült, Haa harmin
cas évek elején meg akartuk mutatni valaidnek zenénk haladó
hagyományait, zenei világunk élő, pezsgő életét, csak II Kodályt
éneklő gyermekkarokat mutathattuk meg neki. 1<J kórusok között
már akkor ott szerepelt a Jelenti magát Jézus. az Ujesztendőt

köszöntő, s néhány hasonló társuk. Ha valaki akkor így szólt
volna: "Milyen remek egyházi zene ez!" - maguk az énekesek
néztek volna rá értetlenül. Az énekesek is, mások is. Igen, mert
ezek az énekek már annak a világnak előhangjai. amely' feloldja
az egyházi s világi merevellentétét. Az Ujesztendőt köszöntő

témáját Kodály nem szerezte, csak gyüjtötte és karművet formált
helo le : mi mindenestül neki köszönhetjük, nélküle vagy nem is
meruénk, vagy vakon mennénk el csodálatos. hullámzó, lebegő,
hajlékony dallama, újszerű ritmusa és szövegének szépségei mel
lett, melyekhez hasonlót egyik népénektárunkban sem találunk.
Igy jutunk el Kodálynak ahhoz a munkaköróhez, amelyben nem
csak az énekkarok választott népe, hanem az egész. munkás ma-
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g-yaI' nép számára végez rnély szántást egy .,övelldi), gazdag' VI

rágzás, bő aratás elé.
Aligha kétséges, hogy egyik legnagyobh, mindenesetre leg

több rétű munkáját az új népénektár megteremtese alkalmával
alapozta meg. Harmat Artúr és Sík Sándor nagy művének, ti

Seent Voou. Uram! orgonakönyvnek szerk8l;"blbíielőszRva ezt ídl1
erről: szűkségeasé vált

"rllgi énekkészletünk ina hozzáférhetö lelje.""K'",ek felkulaU,"a, dallamn iuak "leg

fejtélle, megválogatáBa, a hibáktől való megtiaztttása, illelve u változatokből kieg észülö

restaurálása. E túlontúl sűlyoe munkához n szer-keeztök l'ér,;i magyar zenénk l\,;;jelesebh
tudösénak, Kodály Zoltánnak kősreműködését kérték ki. Kodály a magyar egyházi nép
(neknek megbecsülhetetlen szelgálatokat tett, amikor nagyszerű, szinte csalhatatlan "onei
megitélésévej, big-vérig magyar érzésével aktiv segitséget nyujtott. A régi dallau.oknak
I,yiijteményekben közölt formái Kodály közremükődé8ével autenticitáat nyortok."

Ez a szolgálat azonban, bármily nagyszabású is, csak egyík
része a munkának. A dallamok hibás hangjainak eltávolitása
után az időt nem álló dallamok, csekély értékű és magyartalan
énekek eltávolításának kell következnie. Kodály Zoltán így nyi
latkozik err-öl:

.. AB új népénektár nagy ltl'ésfel vitte előre a dolgot, Dc ee csak az első 1<ip~.

A mnnka ninc. lefejezve. AU8n 8Z iUllen, IlD ikor a l1agyar szellern kimeriii;1oo,
védekesésre képtelenül zaibbndt, az idegen, többnyire selejtes némel dallamok ÖZÖIIC el
f1rasztotta a templomot. Ia, esak llg-y, nrint. ft, világi pletet. Ezek az idegen énekek hosz
szű időn át annyira otthonosakká vá ltnk a templomban, hogy most 110m lehetett val.·
mennyit gyökeresen kiirtani. A templomi RroJ~Jat folytonosság!ra való tekintettel ma
"adt meg oly sok belőlük a Szen: l'ftll1l, Uram/-ban. Do mindon alkalmat f.'1 I<ell
használn! és laR88n, fokozatosan helyetteaíten i liket szebb, magyarabb dallamokka l."

Kodály bizonyára kivenné a rés'I':ét a tisztogatásnak ebből a
mnnkájából is, ha rákerülne a 801'. Eddigi munkájáról és hatása
ról pedig beszédesen tanúskodik a már alatta nevelődött nemze
dék. Mi még harminc-negyven évvel ezelőtt úgy énekeltük 8>7,

,.Aldozattal járul hozzád"-ot, hogy nem ismertünk nála jobbat
A mai gyermek azonban, aki énekelte Kodály Pünkösdölőjét, az
Angya.lok és pásztorokat, a Jelenti magát Jézust, vagy akár
csak valamelyik egyszólamú éneket a Kodály-fémjelezte dallamok
közül, visszaesésnek, süllvedésnek érzi, ha azok után lapos. pró
zai, száraz, osztrák-cseh éneket kell énekelnie a Zsasskovszky ak
hagyatékából. Az itélkezésnek, a választásnak ezt a biztousáeát,
az ízlés tisztaságát Kodálynak kiiszönheti a mai nemzedék.

"
A nugy Bartók-Kodály viharok idején. amikor fi legtekinté

lyesebb katolikus folyóírat indított támadást Kodály ellen, a vád
egoyik pontja így hangzott: ..A kodályos Szent Vagy, Uram!"
A "vádat" kivédeni nem volt nehéz, hiszen Kodály nem kompo
nált az énektárba egy dallamot Rem, nem írt az orgonakrséret-

12li



be egy fia-összhangot sem. De aki ezt akkor kimutatta, elfelej
tette hozzátenni, hogy "sajnos!" Mintha helyes volna, hogy meg
jelenik egy énektár legnagyobb énekalkotó művészünk életében.
a művész egyetlen dallama nélkül! Mintha nem volna az eg~'

ház parancsa: cantate canticum novum! Háromszáz esztendővel

ezelőtt, Kisdi Benedek korában nem volt zenei lángelméje a rna
gyarságnak. Az ő Canthus Catholicijábun mégis a dallamoknak
csak kis része felett találjuk csak ezt a felíratot: Régi ének. Mi
lven élmény lehetett az akkori énekeseknek annyi friss. új éne
ket megismerni, megszeretni ! Milyen élménye volna ez a maiak
nak is!

Kodály zenénk lángelméje; s ha megismerhettük munkássú
gát, lehetetlen más következtetésre jutnunk, miut hogy ebből ét

számunkra végtelenűl értékes termésből semmit elveszni ne hagy
junk. Vegyünk csak egy olyan dallamot, mínt a Villő. Azt lát
juk, hogy ez ismét egyike Kodály kedves énektípusának. egy
házi és világi egyszerre. "Ez ki háza, ki háza7 J ámbor Gál .János
háza! Kirelejszom!" A dallam s a refrén nyilván egy ősi Iitá
ni ának emlékét őrzi. A dallam szépsége nem engedte, hogv el
pusztuljon: a világi művészet befogadta az egyházi éneket és
fenntartotta a mai napig. De következhet-e ebből az, hogy rnost
már a templom tagadja meg régi énekét'i Olyan gazdagok vol
nánk remek dallamokbanj Nem kellene-e felvenni feladatter
"ünkbe, hogy költőink írjanak a Villő dallarnúra szent szőveg'et,

álhtsák helyre a Kirelejszommal vég'ződő sorok épségéU!
Örömmel és elismeréssel állapíthatjuk meg, hogya Seen!

':agy, Uram! népénektár énekeinek Ieg újabb kiadása, a Werner
Alajos előszavával megjelent Hozsanna már felvette a Szent Ist
ván király énekét, az "Ah, hol vagy, mazvarokv-at Kudály dal
lamával, egy másik egyházi énekeskönyv fl Psalmus <lzövegét.
Kecskeméti Végh Mihály zsoltárát vette fel éllekri közé Korlálv
dallarnával.

Azt mondhatná valaki; nem ez a hagyományos útja egvház!
éuckek teremtődésének. A népénektárak dallamainak szerzői iR
meretlenek. Valóban kivételes, hogy egy dallam sainte a szemünk
láttára kerűljön be szerzője művéből a templom énekeskönyvébe.

Irányítsuk hát figyelmünket a másik, a lélek és a történo
lern mélyén rejtélyesen kanyargó útra.

Igen, Kodály itt áll közöttünk és hozzánk ~ép. Mennyi dal
lam van szövegtelenül, de éneklésre szánva! Hány dallama indult
meg máris a templomba vezető úton: hogy csak az ismertebbeket
emlrtsük: Boldooasszonu köszöntője, Kelj föl ezüst karddal, Tü
csök szól a zsenge !ü között, Hol legeltetsz ~Iyi pásztorl , Búza,
ara'tiys;;emű búza, Hirül hozta az angyal. S mennv i van még tisz
táu, hajnalra kinviltan, mintha a templomkei-tben fakadt volna.
... árva, hogy a kertész gondozó kezéből az oltárra keriiijön l. ..


