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E(JSZE LÁ SZLÓ

A kodályi életmű egysége
Kölcsönhatásol~ a kOlllponista és a zenetudós

IIIunkásságában

"Poeta n on fit, sed nascitur" - tartja a régi m on dás, s ezt kiegészíthetj ük m ég
azzal, ami kimondatlanul bár, de ben ne rejli k, hogy tudniillik "vir doctus non nas
citur, sed fit" .

Mi nt mi nden tét el alól, így nyilván ez a lól is van kivétel. Kodál y Zoltán
a zonban semmiképp sem az: ő zeneszerzőnek született, tudóssá pedi g hosszú és
a lapo s tanulmányok árán vált. Mi nd két á ll ítás az adatok egész sorával bizon yít
ható. Ism er jük egyrészt nyilatkoza tait ("N égyéves koromban komponált am elő

ször" - jelentette ki több ízben), 13-14 éves kor ából kéziratban fennmaradt mű

ve ít és a t izen öt év es korában komponált d -moll nyit ány nyilvános bemutatój áról
nyomtatásb an m egj elent k ritikát (Westu nga r íscher Gren zbote, 1898. február 25).
Nyomon kö vethet jük m ás r észt tudományos gondo lk odásának ki a lakulását, az egye
temen , valamint az Eötv ös kollégiumban folytatott iroda lomtörtén eti és nyelvészeti
tanulmányait .

Az a kérdés m ost már, hogyan került kapcsolatba kompozíciós és tudományos
tevék enysége , továbbá rni lyen volt ez a kapc sola t, tám oga tta-e egyik a másikat,
vagy épp ellenkezőleg, akadá lyozta-e k ibontakozását.

Ha er re a kérd ésre k eressük a vál aszt, tudnunk kell, h ogy K odály, a született
zeneszerző, kezdettől fogva magyar zeneszerző akart lenni. Tal án m ert a népdal-
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termő magyar vidéken nevelkedett, talán mert a századforduló körül uralkodó ké
sei romantika terjengőssége inkább taszította, mínt vonzotta, talán egyszerűen.mert.
a maga útját akarta járni, a saját hangját kereste, s ehhez a míntát a népének
ben találta meg; de egész bizonyosan azért, mert korán ébredt hivatástudata erre
ösztönözte. Hivatásérzetének kialakulásában pedig nyilván szerepe volt annak a
nemzeti töltésű "új hullárnnak", amely a század elején valamennyi művészeti ág
ban jelentkezett.

Tudnunk kell továbbá, hogy zenetudományi tanszak akkor még nem volt Ma
gyarországon. Kodály a Zeneakadérnián, 1904-ben zeneszerzői, az egyetemen
1905-ben magyar-német tanári oklevelet szerzett, Ez a két képesítése még nem
írta volna elő szükségszerűen kétirányú tevékenységének összekapcsolódását. A
harmadik, a bölcsészdoktori diploma azonban már igen. Disszertációja - A ma
gyar népdal strófa-szerkezete - világosan mutatja a zeneszerzőí és a tudományos
munkaegybefonódását. Kutatásait nem az egyetemen tanult szakágakban kezdi
meg, onnan csak a módszerességet hozza magával. A komponistaként maga elé tű

zött cél szabott irányt tudományos pályájának. Előző kérdésünkre egyelőre érjük
be ezzel a válasszal. A zeneszerzés prioritása egyértelműen megállapítható: kutatá
sainak az adott tartalmat kezdettől fogva.

Vizsgáljuk most közelebbről, hogy ezeknek a kutatásoknak a hatása míkor és.
hogyan válik érezhetővé a kompozíciókori. Az akadémiai dolgozatok még a klasz
szikus és romantikus mesterek - főként Brahms - kézjegyét viselik magukon.
Az első mű, amely figyelmet érdemel ebből a szempontból. az 1905-ös Adagio,
jóllehet Kodály egy alkalommal úgy nyilatkozott róla, hogy "abból az időből szár
mazik, amikor a népdalról semmit sem tudtam, nem többet, mint ami a levegő

ben volt és felszínre került" (Vallomás. Előadás a Nyugat-Barátok Körében, 1932).
Nem kívánok ugyan strukturálds elernzésbe bocsátkozni, két mozzanatra mégis hadd
hívjam fel a figyelmet. A mű első témájának dallamszerkezete a négysoros nép
dalok egy típusával egyezik (A A B A), codája pedig határozottan pentaton for
dulatokkal él.

A szerző nyilatkozata tehát némileg kiegészítésre szorul. Az Adagio kompo
nálásakor első találkozása az élő népdallal, első tallózgatása a nyomtatott népdal
kiadványokban, sőt a Vikár-féle fonogram-gyűjtemény beható tanulmányozása a
Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán - már mögötte volt. Csupán saját gyűjté

séhez nem fogott még hozzá, bár az első, 1905 augusztusi mátyusföldi út terve
nyilván készen állott már.

Ha azonban egyetlen pillantást vetünk az 1906-b::m írt művekre, rögtön meg
győződhetünk arról, hogy éppen a faluról falura jár-va, személyesen végzett nép
dalgyűjtő munka hozott gyökeres fordulatot kompozíciós tevékenységében. Az esz
tendő termése mindössze két mű. Az egyik a Bartókkal közösen kiadott Magyar·
népdalok című füzet, amely kettőjük tíz-tíz népdalfeldolgozásrit tartalmazza, elő

szavában pedig programot ad; a másik a Nyári este című eredeti kompozíció, me
lyet ugyan csak 1929-es átdolgozott formájában ismerünk, azt azonban tudjuk
róla, hogy zenei anyaga változatlan maradt. Márpedig ez a döntő: a többarcú té
mák egyik változatában míndtg a népdalos elemeke, a pentaton fordulatoké a ve
zető szerep.

Ha most kronologíkus sorrendben, műről műre végighaladnánk első alkotó
korszakán. legalábbis két dolgot állapíthatnánk meg. Egyrészt, hogy a népzene
gyűjtő-rendszerező munka hatása mind erőteljesebben s ugyanakkor mind áttéte
lesebben érvényesül dalaíban s főként kamaraműveíben ; másrészt, hogy a szigorú
elkötelezettség nem gátolja, hanem inkább segíti egyéniségének szabad kibonta
kozását. Csak néhány példára utalnék itt. Az r. vonósnégyesben a mottóként élre
helyezett népdaltémával. vagy a gordonka-zongora Szonátában az indító pentaton
szimbólummal szinte programszet-űen is hitet tesz a népzene mellett, De ahol nem
így jár el, mint például a Duóban vagy a szólógordonka Szonátában, inspirácíós
forrása ott is félreismerhetetlen.

Ha még arra gondolunk, hogy e korszak betetőzése és egyben a következő

megnyitása a Psalmus Hungaricus, akkor szírrte úgy érezzük - megtaláltuk azt al
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gyakorlatot, amelynek megfigyelése indította Bartók Bélát ismert tételének meg
fogalmazására: " ... miként nyilvánulhat meg a parasztzene hatása a magasabb
műzenében? Először is úgy, hogyaparasztdallamot minden változtatás nélkül,
vagy csak alig varíálva, kísérettel 'látjuk el, esetleg még elő- és utójáték közé fog
laljuk ... A parasztzene hatásának másfajta megnyilvánulási módja ez: a zene
szerző nem használ fel valódi parasztdallamot, hanem ehelyett maga eszel ki va
lamilyenparasztdallam-imitációt ... Végezetül még egy harmadik módon mutat
kozhat a parasztzene hatása a zeneszerző rnűveiben. Ha tudniillik sem paraszt
dallamokat, sem parasztdallam-imitációkat nem dolgoz föl zenéjében, de zenéjé
ből mégis ugyanaz a levegő árad, mint a parasztzenéből. Azt lehet mondani ilyen
kor: a zeneszerző megtanulta a parasztok zenei nyelvét és rendelkezik vele oly
tökéletes mértékben, amilyen tökéletes mértékben egy költő rendelkezik anyanyel
vével, Vagyis: zenei anyanyelvévé lett ez a paraszti zeneli kifejezési mód: oly
szabadon használhatja és használja is, akárcsak a költő anyanyelvét." Bartók még
megjegyzi ebben az 1931-es budapesti előadásában: "A magyar zeneművek közül
Kodály műveiben találjuk erre a legszebb példákat," (l. Szőllősy András: Bartók
Béla összegyűjtött írásai I. 676-679. lap, Bp. 1967.)

Az oeuvre ezek szerínt két részre oszlik: az egyikbe tartoznak azok a művek,

amelyekben Kodály eredeti népdalokat használ fel, a másikba azok, amelyekben
népdal ugyan nincs, mégis a népzene nyelvén szólnak.

Az elsőhöz tartozó művek közt, a feldolgozás módja szerínt, három csoportot
különböztethetünk meg. Vannak egyszerű letétek énekre-zongorára, mint a Magyar
Népzene tizenegy füzetének 62 darabja, vagy csak zongorára, mínt a Székely ke
serves az Op. ll-es Hét zongoradarabból, vagy kórusra, mínt A juhász, az Esti
dal és annyi társuk. Vannak azután népdalszvitek, főként a kórusok közt - Karádi
nóták, Mátrai képek stb. -, de ide sorolhatjuk aMarosszéki táncokat, sőt ennek
a típusnak betetőzéseként a Székely fonót is. És végül vannak variációs művek, itt
elég, ha a Felszállott a páva nagyzenekari variációkra utalunk.

Mindhárom csoportra jellemző, hogy a művek harmónia-, valamint forma
világa a feldolgozott népdalból fakad, tehát a dallam és a kíséret "egynyelvű", s
a megformálás nem hígf tja-Iazitja az eredeti népdalt. hanem megőrzi és kiemeli.
A szvitek mintái a "népdalcsokrok", a variációs mű alapja a népi variánsképzés.
Kodály maga jelentette ki 195ü-ben, a Páva-variációkkal kapcsolatban, hogy "a
népzene sem egyéb, mínt egymásból fejlődő, egymásba észrevétlen átmenő dalla
mok végtelen sorozata". Ezért érezzük a népdal apoteózisának, s egyben a népi
és műzene közti színtézís jelképes meghirdetésének, amikor a Páva fináléjában
felhangzik a rubato dallam eredeti, giusto népi variánsa, "Az ürögi ucca'',

Az oeuvre másik része, melyhez az eredeti kompozíciók tartoznak, az előbbivel

egyanyagú, mert a népzene nyelvét, frnzeológiáját használja. Annak formáit azon
ban nem veszi, mert nem veheti át. A népdal ugyanis nem téma, amely kidol
gozásra, továbbfejlesztésre alkalmas, hanem kész mű, amely önálló, zárt egész.

Említettük az első népdalgyűjtő út elhatározó jelentőségét Kodály zeneszerzői

pálvájára. Az eredeti kompozíciókat vizsgálva azonban arra a meggyőződésre ju
tunk, hogy még tovább kell lépnünk, megállapításunk kiegészítésre szorul. A gyűj

tőmunka egymagában még aligha tette volna őt képessé arra, hogy anyanyelvi fo
kon éljen az általa feltárt parasztzenével. Szüksége volt ehhez arra a tudományos
elemzésre, amelynek kitűnő példáját adta többek közt az Ötfokú hangsor a magyar
népzenében című 1917-es tanulmányában. Itt behatóan vizsgálja a magyar penta
tónia [ellegét, szerkezetét, ritmusát, ornamentíkáját, dallamvílágát. Elhárítja azt
a gondolatot, hogy az ötfokúság kizárólag magyar különlegesséz lenne. sőt arra
figyelmeztet, hogy .,annYi régi nép, talán mánden népek zenéjének kezdete". A
szornszéd népek zenéjétől azonban ez különbözteti meg, a távoli rokonnépek ze
néjével pedig ez köti össze a magyar néodalt. Feltárva a "pentaton frazeolégiát";:
tanulmányában külön táblázatokba foglalja a kisterccel vagy levarttal párosult
nagyszekund lépéseket. Ezek azok a "pentatonizmusok", amelyek Kodályeredettí
alkotásait is jellemzlk. Az ő dallamképzése - gyakori kvartugrásaíval - és a
régi népi stílus dallamvilága egy tőről fakad.
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A kodályí melosz nem éri be a dúr-rnollal ; hangsorkészléte bővebb kortársaié
nál. A bővülés iránya ismét jellemző: nem a kromatíkán túl kecsegtető tizenkét
fokúsúg felé terjeszkedik, hanem a diatóníán inneni ötfokúságban keres új szí
neket. Ezenkívül bevonja körébe az ugyancsak régi modális hangnemeket. A pen
taton - és a dór, frig, lid, míxolid - melodika népdalrokonsága pedig nyil
vánvaló.

A dúr-moll uralkodó szerepevel együtt a tonika-domináns kölcsönhatása, a ve
zetőhang szuverenitása is elhalványodik Kodály műveíben. A tonalitás érzése azon
ban megmarad, bár tágabb értelmezésben. Mínt ahogy atonális népzene sem kép
zelhető el.

Ha most Kodály harmóniavilágát tesszük vizsgálat tárgyává. arról is kimutat
ható, hogyanépzenében gyökerezik. Ez először talán meglepőerr hangzik: hogyan
hathat az egyszólamú parasztdal egy műzenei alkotás harmonizálására? Egysze
rűen úgy, hogy a szerző az egymásutániságból teremt egyidejűséget, vagyis a dal
lamlépéseket szervezí akkordokká. Ennek egyik következménye, hogy a tercépít
kezés helyébe a kvartépítkezés lép (gondoljunk csak a Budavári Te Deum "Pleni
sunt" és "Non confundar" fugató-szakaszainak nagy "kvart-tornyaira"); a másik
következménye pedig az, hogy a konszonancia fogalma kibővül, és példának okáért
a kisszeptim nem szorul előkészítésre és nem igényel feloldást.

A népdal hatása a ritmika terén is érvényesül: nagyobb szabadságra ösztö
nözte a vele azonosulni tudó szerzőt, Még a giusto táncdalok is új kombinációkat
hoznak, a recitáló, parlando-rubato dallamok pedig mínden kötöttségtől felszaba
dítják a kompenistát. Kodály élt is etzel a lehetőséggel kamaraműveiben, szóló
darabjaiban. Ezzel a kötetlen, rögtönzésszerű dolgozásmóddal találkozunk többek
közt a hegedű-gordonka Duó harmadik tételének kezdő ütemeiben : a motívum
hosszan tartott hanggal indul, az értékek aprózásával felgyorsul. és nem dallam
szerűen, hanem ornamensként fejlődik tovább. Utalhatunk még a Hét zongora
darab "Rubató"-jának népi ízű furulyadallamára és sok más mű egyes részleteire.

Mondottuk: a népdal zárt kisforma - így nem kezélhető például szonáta-,
vagy fúgatémaként. Ennek ellenére a néprene hatása Kodály eredeti kompozíciói
nak formaépítkezésén is érezhető. Dalaiban csakúgy, mint nagy szímróníkus alko
tásaiban az alapelem, amelyből a nagyforma épül, a félperiódus. tulajdonképpen
egy népdal-sornak felel meg. A dalok természetesen egyszerűbb módon, többnyire
variáltan strofíkus szerkezetben öltenek szigorú művészí formát. A nagyobb mű

vek váza általában egy-egy eredett formaötvözet. (Hogy csak egy példát hozzunk:
a Te Deum kisebb, önmagukban is lekerekített szakaszai - ha mínd nagyobb
egységbe foglaljuk őket - triós-, szonáta-, illetve rondóformává ötvöződnek. Ko
dály ezek egybefűzésével modern hídformát teremt.) A mag tehát itt is, ott is a
sor; a Iorrnaépítkezés alapja a népdalból merített szerkesztésí elv.

És végül, főként kórusaiban, Kodály megvalósította a népi dallam - kontra
punktikus szerkesztés vélt ellentétének egységét is. Néhol a reneszánsz és barokk
mesterekhez hasonlóan: imitációs technika, kánon, vagy Ingató alkalmazásával.
Másutt meg a XVI-XVII. századi quodlibet mintájára: két népdal egyidejű meg
szólaltatásával. Ez a "magyar ellenpont", rnelyre többek közt a Lengyel László című

gyermekkar és a Székely fonó nagyjelenete szolgál példával, az általában homo
fon jellegű művekbe ékelt polifon szakaszként, a lírai-epikus karakterű zenéből

drámai feszültségével válik ki.
Miután sorra vettük Kodály zenéjének összetevőit, megpróbálván kimutatni az

egyes stílusjegyek népzenei fogantatását, nem szükséges talán hosszabban taglal
nunk, hogy e zene általános jellemvonásainak kialakulására is ez a forrás hatott
döntően,

Tömör, szűkszavú művészet a Kodályé, kerüli a terjengős fogalmazást, Inkább
tárgyilagos, mínt álmodozó, és sohasem érzelgős. E két vonás is jellemző a nép
dalokra, különösen azok régi rétegére.

Attekíntettük főbb vonásaiban a népzenekutató hatását a zeneszerzőre. A tu
dós Kodály munkássága azonban kiterjedt a zenetörténet, zeneesztétika és kritika,
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az irodalomtörténet, a nyelvészet és nyelvművelés területére is. Most legalább váz
latosan utalni szeretnénk még arra, míben hatott ez a sokrétű tudományos tevé
kenység a komponísta munkájára,

Ha a másik oldalról, tehát a zene felől közelitjük meg a kérdést, akkor is fel
tűnik, hogy 1925 körül az uralkodó népzenei inspiráció mellett érezhetővé válik
művészetében egy másik hatás is, a verbunkos zenéé. Legismertebb példái: a Hár'f)
Közjátéka és Toborzója (az előbbi dallama Gáti István 1802-es zongnraiskolájából,
az utóbbié Amade Lászlótól való) és a Galántai táncok (ennek hét dallama az
1HOO-as évek elején Bécsben kiadott táncfüzetekből származik, malyeket Major Er
vin talált meg Mátray Róthkrepf Gábor hagyatékában). A kórusokban ez a hang
ritkább, de ott is van rá példa, A székeiuekhez című vegyeskar.

Miben rejlik e jelenség magyarázata? Kézenfekvő lenne a zeneszerzői szán
dékban keresni a választ: a Psalmus meg nem ismételhető teljesítménye után a
komponista másfelé fordult, hogy megújítsa stílusát. Ha a Háryt tekintjük, hozzá
tehetjük még ehhez, hogy színpadi műnek a kor hű ábrázolására kell törekednie,
és Kodály a napóleoni "daliás idők" magyar vílágának jellemzésére aligha ta
lálhatott volna megfelelőbb nyersanyagot, mint a korai verbunkos emlékeket.

A Galántai táncok esetében inkább arra gondolhatunk, hogy benne a régi nép
zenénk ihletette Marosszélei táncoknak újabb kori műzenénkből táplálkozó párját
akarta megteremteni Kodály. Nyilván tisztában volt azzal, hogya Galán'ait - mi
vel anyagát közelebb érzi magához - könnyebben befogadja majd a közőnség, s
ez iránt nem lehetett közömbös, hiszen egész népéhez kivánt szólní. A verbunkos
hoz fordulás nála - bár egyéb okai is voltak, mínt látni fogjuk - a nevelői szán
dék erősödését jelzi, nem pedig valamilyen politikai vagy társadalmi divat hatását.

Nem mintha elzárkózott voIna a politikai illúzióktól - épp A székelyekhez
círnű vegyeskar a példa erre -, csakhogy épp ellenkező értelemben. Petőfi 1848-as
versének megzenésítése 1943-ban ellenzéki tett volt, Elgondolkoztató, hogy a szö
veg és a zene teljes összhangja csak a mozgósító erejű fugató-szakaszban ("Föl,
székely, föl !") van meg, az azt körülölelő részekben ez az összhang megbomlik. A
koriambikus, bokázó dallam itt nem a daliás ddőket idézi, mintha inkább az illú
ziók világába utalná e szavakat: "Mert végtére szabadokká kell lennünk, / Hadd
legyen az egész világ ellenünk!"

Mindez azonban együtt sem ad kielégítő választ arra a kérdésre: mivel ma
gyarázható a verbunkos zene hatásának jelentkezése Kodály művészetében. A ma
gyarázat, nézetem szerínt, zenetörténeti munkásságában keresendő. Szemre ez a
munkásság nem mondható terjedelmesnek : a Bónis Ferenc által kiadott összegyűj

tött írások (Visszatekintés I-II. Bpest, 1964) míndössze hét tanulmányt tar
talmaznak ebből a tárgykörből. Igaz, az Arany János népdalgyűjteménye, mely
külön kötetben jelent meg, bővíti még a sort, és igaz, hogy valamennyi dolgozat
nagy jelentőségű, irányt kijelölő munka. Fontosabb azonban számunkra, hogy Ko
dály egész tudományos tevékenységet - így népdalgyűjtő-elemző munkáját is 
történeti szemlélet hatja át. Ez a szemlélet, s a történész búvár-hajlama indította
őt arra, hogy a Magyar Népzene Tára saitó alá rendezése során - a fonogramok
lejegyzését végző Bartók mellett - ő vállalja a múzeumok kéziratos anyagának
átvízsgálását, ezért terjedt ki érdeklődése minden felbukkant zenetörténeti emlékre,
és ezért vallotta, hogy "a magyar zenetudomány két pillére: a történeti anyag és
a néphagyomány kutatása kell, hogy együtt fejlődjék." (Magyar táncok 1729-böl
című tanulmányában, 1951-ben, de már korábban, az 1933-as Néprajz és zenetörté
netben is.)

A képzett irodalomtörténész széles körű tájékozottsága, biztos ítélőképessége

hatott Kodály énekes oeuvre-jének alakulására. Még az egyetemen, a régi magyar
irodalom tanulmányozása során került kezébe Dávid ötvenötödik zsoltárának XVI.
századi magyar fordítása. Kecskeméti Vég Mihály költeményét akkor még csak
a szaktudósok szűk köre ismerte. A tanulmányozás mélysége és élményszerűsége

lernérhető a két évtizeddel később komponált Psalmus Hungaricuson.
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Itt kell említenünk még a régi magyar líra már-már feledett s a legujabb ma
gyar költészet még alig ismert, vagy el nem ismert értékeinek felfedezését. Előb

bire a Megkésett melódiák Berzsenyi, Csokonai, Kölcsey verseinek, vagy egy XVII.
századi ismeretlen szerző Mulató gajdjának, utóbbira az Ady és Balázs dalokon kí
vül Weöres Sándor Öregek című szabad versének megzenésítése lehet példa.

De a nyelvész Kodály is hatott a komponístára, ez vokális művein érezhető.

Dalainak és kórusainak közmondásosan kitűnő prozódiája aligha magyarázható
mással, mínt az egyetemen s az Eötvös kollégiumban folytatott nyelvészeti tanul
mányaival. Ö maga Gombocz Zoltánnak, a korán elhunyt kiváló nyelvtudósnak az
érdeméül tudta be, aki magyar szakvezetője volt, hogy tudatos nyelvművelővé vált.
Eles szemmel, muzsikus füllel figyelte az élő beszéd törvényeit, s így vette észre
például, hogy a magyar hangsúly az erősítésen kívül rövidülésben és emelkedésben
nyilvánul meg - a zenében ennek megfelelően ritmikai és melodikai kiemelést i s
kíván -, a mondathangsúly pedig még a dallam megformálására is kihat. Ezért
tekintette a versekben rejlő melódia zenében való kifejtését a kisérleti fonetika
egy nernének.

Az, aminek vokális kompozícióiban tanúi vagyunk, László Zsigmond találó ki
fejezésével élve, "a prozódia születése a költészet szelleméből". (Ritmus és dallam,
Budapest, 1961) A dallam lejtését, mcgtormálását, dinamikáját, ritmusát, sőt még
kiséretét is a szöveg szabja meg. Ez főként a metrikus versek megzenésítését teszi
bonyolulttá, mert a magyar melodika és ritmika ereszkedő jellege nehezen egyez
tethető össze a jambikuslJejtésű, tehát emelkedő ritmusú sorokkal. Bárdos Lajos
egyik tanulmányában (A Kodály-kárion prozódiája, Új Zenei Szemle, 1952-53) épp
ilyen példát választott - az alkaioszí strófát - annak bemutatására, hogyan oldja
meg Kodály a felmerülő problémákat. A magyarokhoz círnű Berzsenyi versre írt
négyszólamú kárion prozódiáját elemezve, arra a következtetésre jut, hogy "szó,
szólam, mondat, strófa és teljes vers szempontjából egyaránt mintát ad Kodály
Zoltán a magyar szerzőknek arra, miként lehet egy velejében idegen versformát
gyökeréig magyar, művészí dallamba önteni".

Ez a képessége tette lehetővé, hogy kialakítsa, és a művészí kifejezés töké
letes eszközévé tegye a magyar zenei anyanyelvet. És mível elsősorban vokális ih
letű és lírai alkatú komponista volt - így válhatott az új magyar műdal meg
teremtőjévé.

Most járjuk be visszafelé is ezt az utat, és tekintsük át röviden: hogyan, mi
ben hatott a zeneszerző a tudós munkájára. Azt már megállapítottuk, hogy kuta
tásainak irányát a komponista szabta meg. De a hatás - bár áttételesebben - a
feladatok kijelölésén túl is érvényesül a munka különböző szakaszaiban.

Tudományos felfedezéseit nem egy esetben az alkotó fantázia, a művészí íntui
ció segítette. Természetesen nem úgy, hogy bizonyos kutatásokat mellőzött volna,
hanem úgy, hogy kutatásait egy meghatározott irányban folytatta. Igy sejtette
meg - néhány példa alapján - a cseremisz kvíntváltö dallamszerkezet és a régi
magyar népdal egy típusa köztí rokonságót. Felfedezését azonban csak akkor hozta
nyilvánosságra, amikor az utóbb előkerült példák sora igazolta feltevését. Ugyanígy
fedezte fel a középkorí dallamvilág, a gregorián A B C A forma hatását a népdal
új típusára, az A A5 B A és A B B A formák kialakulására. Csak utalt a való
színűleg közös gyökerekre, keleti eredetükre. Később a szaporodó adatok, mások
kutatásai igazolták feltevését.

A zeneszerző és a kutató tevékenységének kölcsönhatását vizsgálva, Vargyas
Lajos - Kodály és a magyar zenetudomány círnű tanulmányában (Bpest, 1953) 
egy mélyebb kapcsolatra is figyelmeztet: a tudóst és a kompontstát egyaránt a tel
jes magyar zenei hagyomány érdekelte. Egy-egy új lelettel aszerint foglalkozott,
hogy értéke történeti volt-e - akkor tudományosan összefüggéseibe helyezte -,
vagy művészi - akkor viszont műalkotássá formálta. "A magyar múlt rekonstruk
ciójának szenvedélye ez, kétféle képességgel, alkotói és tudományos képességgel
egyszerre." Ha a tudós csak töredéket talált, a zeneszerző összerakta, kiegészítette
- mint például a Lengyel László vagy a Pünkösdölő című gyermekkaraiban. Ha
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a tudós hézagra lelt, a zeneszerző kitöltötte. Nem ez ihlette-e vajon a Galántai és
a Marosszélei táncok megírására? Szokatlanul hangzik, de végül is ez történt: mí
után Bartókkal megteremtette az új magyar műzenét, múltat is álmodott hozzá a
jövő közönségének.

Igy fonódott egybe a múlt feltárása-rekonstruálása a jövő építésével, mert a
komponista állandó kölcsönhatásban, tökéletes összhangban dolgozott a tudóssal és
a nevelővel. Életműve munkásságának ezzel a harmadik, egyre terebélyesedő ágá
val vált teljessé.

Nem "poeta doctus" ő, hanem poéta, vir doctus et paedagogus egy személyben,
s mint ilyen: egyedi jelenség, Századunk elején, amikor munkássága kibontako
zott, az effajta sokoldalúság már eltűnőben volt, a specializálódás követelménye
pedig nem jelentkezett még olyerőteljesen mint napjainkban. Ha csak mint ze
neszerző, mint tudós, vagy mínt nevelő működött volna, neve akkor is fennma
radna, mert mindhárom téren maradandót alkotott. De Kodály szintézíst teremtő

egyéniség volt, aki egységbe tudta vonni munkásságának mindhárom ágát. Ezáltal
vált életművének hatása oly messze sugárzóvá.

Számára ez az egység magától értetődött. "Nemcsak a tudomány különféle ágai
tartoznak össze - mondotta a Tudományos Akadémia 1948. évi ünnepélyes közgyű

lésén tartott elnöki megnyitójában -, és míndegyík megsinyli, ha túlságosan bezár
kózik szakmája szűk körébe, hanem a tudomány és művészet sem lehet el egymás
nélkül. A tudós annál különb, minél több van benne a művészből és viszont. In
tuíció, fantázia nélkül a tudós legfeljebb téglahordéja lehet tudományának. Művész

pedig, szoros belső rend, szerkesztő logika nélkül, megreked a művészet peremén."
(l. Visszatekintés II. 321. lap)

A folklorista Bartók című tanulmányában (Új Zenei Szemle, 1950. 4. sz.) pe
dig kijelentette: " ... tudomány, művészet gyökere egy. Mindegyik a világot tük
rözí a maga módján. Alapfeltétele: éles megfigyelő képesség, pontos visszaadása
és magasabb szintézísbe emelése a megfigyelt életnek." És ugyanitt áll a következő

mondat is: "... az igazság útja a kétségtelen realitásokon át vezethet csak, s aki
azt elhagyja, menthetetlenül illúziók ködébe vész."

Ezek a nyilatkozatok saját szavaival erősítik meg azt a nézetet, amelyet az
esztétika zenéjének, tudományos és nevelő munkájának beható vizsgálata alapján
így fogalmazhat meg: Kodály művészete, egész munkássága a realisztikus idealiz
mus körébe tartozik. Ezt a fogalmat tudtommal Lunacsarszkij vezette be 1904-ben
megjelent A pozitív esztétika alapjaí című munkájában. Több fajtáját különböz
teti meg, ezek közös vonásait így jellemzi: "... mind az eszmény, az ideál felé ve
zetnek. .. de ez az eszmény földi, minden vonásában reális, s a hozzá vivő utak
sem lépik túl a reálisnak a kereteit." (l. Lunacsarszkij : Válogatott esztétikai mun
kák, Bp., 1968. 110. lap)

Ugyanitt a továbbiakban az új művészet általános feladatait így határozza meg:
"Erősíteni a népben az erejébe, a jobb jövőbe vetett hitet, megtalálni a járható
utakat e felé a jövő felé - ez az ember feladata: amennyire lehet, megszépíteni
a nép életét, megrajzolni a jövő boldogságtól és tökélytől sugárzó képeit, s emel
lett a mában fellelhető minden visszataszító rosszat, kifejleszteni a tragikum ér
zését, a harc és a győzelem, a prométheuszi törekvések, a szívós büszkeség, a ren
díthetetlen bátorság örömét, egyesíteni a szíveket a tökéletes ember kialakítására
irányuló közös vágyban - ez a művész feladata."

Ez a meghatározás Bartók Béla szavait juttatja eszünkbe, aki 1928-ban, Ma
gyar népzene és új magyar zene című előadásában Kodály művészetéről szólva,
így jellemezte az embert és az alkotót: "Ezek a művek : hitvallomás a magyar
lélek mellett. Külső magyarázata ennek az, hogy Kodály zeneszerzői tevékenysége
kizárólag a magyar népzene talajában gyökerezik. Belső oka pedig Kodály rendít
hetetlen hite és bizalma népének építő erejében és jövőjében." (l. Szőllősy i. m.,
757. lap)

Érdemes még kissé elidőznünk Lunacsarszkijnál, Ezúttal művelődéspolitikai

koncepciójának néhányalapvonására szerétném felhívni a figyelmet. "A tömegek
művészetí nevelését lényegesen szélesebb alapokra kell helyezni - jelenti ki A
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szooiettuualora művészeti feladatai círnű tanulmányában. - Rengeteg pedagógust
kell képezni a művészet minden ágában... szabályozni kell az oktatás rendszerét
és a tantervet egyaránt." Mindezt pedig azért, mert "A múlt egész művészete a
munkásoké és a parasztoké kell, hogy legyen". (i. m., 142-150. lap)

Ezek a tézisek, melyeket a győztes forradalom első közoktatásügyi népbiztosa
fogalmazott meg 1919-ben, meglepő rokonvonásokat mutatnak Kodálynak, a Ta
nácsköztársaság bukása után meghurcolt zeneakadémiai tanárnak a húszas-harmin
cas évek úri Magyarországán meghirdetett törekvéseivel: az ő hosszú éveken-év
tizedeken át folytatott munkája - a zenei írás-olvasás általánossá tételéért, az
énekoktatás tantervének, tananyagának, a tanárképzésnek a reformjáért - is azt
a célt szolgálta, hogya múlt értékes hagyományai, a magyar népzene és a világ
irodalom remekel, az egész nép kincsévé váljanak.

Tudjuk - bár olykor feledjük -, hogy egy kor művészetí törekvései nem ér
tékelhetők helyesen, ha nem vesszük figyelembe azokat a politikai-társadalmi vi
szonyokat, amelyektől függnek, s amelyeket tükröznek. Kodály tevékenységére vo
natkozó mínden megállapításunknak is abból kell kiindulnia, hogy munkássága
hat évtizedet, s ezen belül három történelmi korszakot ível át. Az első világhá
ború előtti, a két világháború köztí és a felszabadulás utáni korszak merőben más,
egymástól különböző, sőt egymással ellentétes társadalmi töltésű.

Amikor Kodály a századfordulón, Bartókkal együtt, parasztdalokat kezdett
gyűjteni és feldolgozni - ez forradalmi tett volt, mely az úgynevezett "második
reIormnemzedék" legjobbjaihoz kapcsolta őket, Munkájuk a hivatalos körök kö
zömbősségével, a művelt rétegek értetlenségével találkozott.

Amikor Kodály a két háború közt a népzene nyelvén új, európai rangú, nem
zeti zeneművészetet teremtett, ezt ellenzékí pozícióból tette. A kor "hivatalos" mű

vészei Dohnányi és Hubay voltak, nem pedig Bartók és Kodály. Az ő népi gyö
kerű művészetüket nem átallották a szellemi élet vezetői "destruktív"-nak bélye
gezni, mert az elnyomott és lenézett osztály hangját szólaltatta meg.

A felszabadulás ezeket az osztályokat végre jogaikba helyezte, és megterem
tette a kodályí eszmék megvalósításának reálís alapjait. A történelem folyamán
először esett egybe a hivatalos művelődéspolitikaiprogram az ő tudományosan meg
alapozott rnűvészi-nevelőí koncepciójával. Csak 1950 körül került a "narodnylik el
hajlás" gyanújába, s hoztak törekvéseivel ellentétes intézkedéseket. Ezek voltak
azok az esztendők, amikor a Szovjetúriióban feledték Lunacsarszkij esztétíkáját,
vulgarizálták tételeit. Némely határozat már-már azt a látszatot keltette, mintha
ez a művelődéspolitika nagyobb gondot fordítana a művészek központi irányítá
sára, mínt a tömegek nevelésére. A nép műveltségí sztnvonalát adottnak véve, a
közérthetőség követelményét ezen a szinten abszolutízálta, Ennek következtében
állt elő az a paradox helyzet, hogy a napi feladatok teljesítése inkább gátolta,
mínt segítette a jövő formálását, hiszen az alkotóknak a megváltoztatní kívánt
jelen egyoldalúan optimista tükrözését írták elő.

Majd egy évtizedbe telt, amíg bebizonyosodott: jövőt építeni így nem lehet.
Elkülönült ismét a publicisztika és a művészet feladata, újra érvényesült a mű

vésznevelés-irányítás és a közönségnevelés egymást támogató-előbbre vivő egész
séges kölcsönhatása. Kodály - akárcsak Bartók - a maga útját járva, sosem
tévesztette szem elől a jövőt. Meg akarta változtatni maga körül a világot, szebbé
jobbá akarta tenni az ifjúság, az egész nép életét. Célja, hívatástudatának ébre
désétől haláláig, ugyanaz maradt: a népzenéri alapuló egységes és általános nem
zeti zenekultúra megteremtése. Eléréséhez az anyagot, a módszereket, az eszközö
ket a komponista, a tudós és a nevelő felváltva szolgáltatta.

Munkásságának három ága tehát sosem állt egymással cél és eszköz viszonyá
ban: mindhárom együtt szolgált egy közös célt. Összefüggésüket talán Járdányi
Pál szavai világítják meg a legjobban - méghozzá épp azok, amelyekkel tulaj
donképp csak a zeneszerzés-tanárt kívánta jellemezni. A Kodály. A tanítvány sze
mével című írásából idézem: "A művész lenyűgöző ereje és a tudós rideg objek
tivitása: a kettő együtt tette páratlanná az ő pedagógiai munkásságát." (Forrás,
1. évf. Lsz.)
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Nem jellemző-e vajon, hogy tevékenységének egyik ágát a másik kettő ismer
lető jegyeivel tudja érzékletesen bemutatni.

Nekünk, akik Kodálynak még kortársai voltunk, s halálával hálás vagy hálát
lan utókorra váltunk. tudnunk kell, hogy nincs fontosabb teendőnk, mint a teljes
életmű ápolása a maga megbonthatatlan egységében. A kodály! koncepció ereje
és nagysága épp ebben rejlile

DOBSZAY LÁSZLÓ

Iíodály nemzetnevelő terve
Amikor Kodályt "nemzetnevelőnek" hívjuk, nem csupán tiszteletadásunkat

"karjuk kifejezni a nagy ember iránt, s nem is csak arra a szerepre hívatkozunk,
amit történetünknek egy adott időszakában betöltött. (E megjelölés: nemzetnevelő

_. akár még pejoratív értelmet is kaphatna, ha nagy terveket kergető, a valóság
tól elszakadt prédikátor-figurát jelölne vele valakí.) A "nemzetnevelő" a magyar
történelmi hagyománynak ismét és ismét fölbukkanó sajátos típusa, e történelem
nek alakítója s ugyanakkor bizonyos értelemben produktuma. Mí jellemzi e tí
pust ? Tapasztalataik és cselekvési indítékaik az általános emberí-kulturális-erkölcsí
szféra iránti érzéknek és ugyanakkor sajátos hivatásuk beható, gyakorlatias, alkotó
Ismeretének kettős ihletéből származnak. Ennélfogva "szakmaiságukat" míndenkor
erős érzelmi-erkölcsi érdekeltség fűti, a magyarság sorsa i.ránti aggódasuk és se
gítő akarásuk viszont az életnek feléjük eső részterületén felismer t gyakorlati job-

"hításokban realizálódik. Ezek az apró, sőt sokszor jelentéktelennek látszó vívmá
nyok (pl. Széchenyinél a lóverseny, Kodálynál a szolrnízáció) egy általános nem
zetnevelő tervnek, eszménynek alkotórészei, s egyben szimbólumaí. A legpartiku
lárisabb alkotás is magában hordhatja azt a messzeható következmény-sort, amely
erre a kettős, építő-szimbollzáló szerepre alkalmassá teszi. Innen a férfi arány
talannak látszó személyes érdekeltsége egy-egy részletmozzanatban, Jól szemlélteti
ezt a Lánchíd mondanivalója: az építmény jelentősége messze túlmutat közvetlen.
praktikus hasznán (bár azt is hibátlanul betölti): a polgári főváros megteremtése
(Pest-Buda összekötése), a nemzeti összefogás kényszere, a nemesi előjogok falán
ütött rés (hídvám), s több más implikáció a reform-Magyarország szellemi impul
zusává tette, a következő korszak számára pedig a Duna két partján elterülő or
szág találkozópontjává, bizonyos értelemben szívévé és szimbólumává emelte a:
hidat. Hasonló szerepet tölt be a XX. századi magyarság számára az, amivel Ko
dály a magyar iskolát akarta - legalábbis zenei téren - magasabb színtre emelni.

(TAPASZTALATOK) Milyen tapasztalat indítja el e hosszú úton a fiatal Ko
dályt, ki addig úgy élt "a magas zene régióiban, mint minden más zenész: azzal
a gondolattal, ami ezen kívül vagy alul van", ahhoz semmi köze (ll. 494*). Alapos
zenei iskolázásából nyert tudását, zenei műveltségét, magasrendű zenei élményeit
összeméri azzal, amit e zenei iskola falain kívül talál, s mínt később mondja:
"Néhány évtizede gondolkodón figyelem a magyar zeneéletet. Láttam a bajokat,
kerestem az okokat. Ha egy épület recseg-ropog, repedeznek falai, ferdén áll a:
teteje, azt nem lehet egy-két támasztórúddal tartósan megjavítani" (uo.). Ösztönös
jóízlésének és magyarságának fájdalommal kellett tapasztalnia "a magyar levegő

zenekulturálís mocsárlázát" (1. 42), azt, hogy a városlakó magyarság nagy része
silány zenén tengődik, míg a magasrendű zene művelése a magyarság egészétől

*Részletező címjegyzék helyett Idézeteinkben a Visszatekintés c. gyQjteményes kötet (szerk;
Bónis F. Budapest, 196i) kötet- és lapszámaira utalunk.
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