
I mélyebb kiaknázására" (Bartók Béla, az ember, 1946). Továbbá: "Sarkallta ifjú
kori laza, romantikusan hiányos zeneszerzőiskolájának tudata. Utoljára eljutott
odáig, hogy mrután -Jeppesen ellenpontkönyvének kölcsönkért példányát egy nyá
ron át forgatta, 1938-ban megvette. Ugyanakkor kottával elhalmozott zongoraján
fel-felbukkant egy-egy Palestrína-kötet. Rájött, hogy itt a felelősségnek másutt
nem tapasztalható legfelső fokát csodálhatjuk. Ki tudja, mít irt volna még e késői

hatások megéríeíése után, ha a kegyetlen sors oly korán ki nem ragadja kezéből

a tollat'!" (A folklorista Bartók, 1950).
A legkiválóbb mester tanítása sem juttathat el valakit arra a fokra, hogy akár

Palcstrína, akár Bach, akár más zeneli géniusz stílusában él szó szoros értelmében
veu műalkotásokat hozzon létre. Palestrína szakrális művei sem ilyen célzattal
szerepeltek Kodály tanításában. A zenei szerkesztő technika mégoly alapos és ap
rólékes megismerése és utánzása úgysem vezethet a mintául vett stílusban ké
szüló, a miritával egyenértékű zeneművek alkotásához. A stílus-kópia, bármily tö
kéletesnek is .tűník, nélkülözi egyfelől a műalkotás eredetiséget, másfelől J;>edig a
mintául vett stílus szubjektív (lélektani) és objektív (társadalmi és történelmi) fel
tételeit, 'legfőképpen pedig ihletettség dolgában sohasem érhet fel a míntául vett
mesterművekhez. Ezért vált időszerűtlenné a zeneszerzési tanításban a, Palestrína
stílusában írandó vizsgadolgozat követelménye. Ez a múltból átvett gyakorlat ho
vatovább olyan visszaélésekre vezetett a vizsgázok részéről, mint az úgynevezett
"vándor-motetták" és "vándor-misék": egyik-másik sikerültebb stílusgyakorlat az
egy-két évvel későbbi vizsgán másik vizsgázó kézírásában került a vizsgabizott
ság elé ...

Mindezt - magam is végigjárva egy jóval szerényebb zenei tanítómester pá
lyáját - utólag tudom Kodály egykori tanítására vísszaelmékezve felismerni. Nem
előadások és esztétikai fejtegetések tették számomra egyemberéleten át emléke
zetesse Kodály zeneszerzési iskoláját, hanem a sokszor szótlan, csak cselekvésben
megnyilvánult hódolat a régi zeneirodalom nagyjai iránt.

NÁDASI ALFONZ

Az ember és a barát
Hosszú élete, küzdelmes munkássága, egyéni és társadalmi gondjai, a diák

évek alapvetése. a világhír dicsősége, mind más-más oldalról mutatják meg. De
éppen ez a sokoldalú életmegnyilvánulás adja kezünkbe a kulcsot lelki arculatá
nak kivetítésére.

A GIMNÁZIUMBAN. A zsenik sokféle fajtája közül neki az a típus adatott
meg, amely már diákkorában rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezik. Nemcsak
osztályának volt a legkiválóbbja, hanem az egész gimnáziumnak is büszkesége. A
nagyszombati érseki gimnázium kezdettől az egész vidék kulturális kisugárzó kö
zéppontja volt. Tanárai különös érzékkel tudták megtalálni a háromnyelvű vidék
míriden bonyolultságára a leghelyesebb megoldást. Kodály Zoltán szívacsként fo
gadta a diáknyelvre lefordított katolíkus hitelvek életté alakítását.

Tanárait nagyon szerette. De valamennyi között huttanára, Toldy Béla volt rá
a legmélyebb hatással. Bizonyára az ő személye is hozzájárult. hogy állandóan mí
nistrált. Ehhez a diákmagatartáshoz a győri bencés gimnáziumban érettségizett
édesapjának példája is hozzásegítette, ak,i évtizedek múlva is hálával tért vissza
tanáraihoz Tihanyba és Zalaapátiba. Ezt a tényt, mint édesapjáról megmaradt
egyik legszebb emlékét, mindíg meghatottsággal emlegette.

Már kisdiák kora óta elégedetlen volt magával a szorosan vett feladatok meg
tanulásában. Sohasem elégítette lill az órára feladott anyag. Ebben jelentkezik már'
az az emberfeletti munka, melynek később tanúi voltak kortársai.

Akaratlanul is erre a gondolatra felelt évtizedek múlva, amikor minden til
takozása ellenére kiejtették előtte, hogy ó lángész, zseni ~ már régen megmondták,
hogy a lángész egy százalék tehetség és kilencvenkilenc százalék szorgalom,
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Ha azt gondolnánk, hogy külső, alkati jegyei alapján a befelé forduló ,típusba
-sorolhatjuk, nem fejeznénk ki a teljes igazságot. O már diákkorában áttörte ennek
az osztályozási lehetőségnek a korlátait. Iskolatársainak véleménye szerínt mínden
tisztességes diákcsínyben benne volt. Tudott ugratní, és értette, ha őt ugratták.
A túlsúly mégis a befelé fordulás felé nyom, mert mándenkivel barátságban volt,
de kevés volt az igazí jó barátja.

Ez a másik legfeltűnőbb vonása, amely egész életén végigkísérte. Az elvhű

viselkedés, amelyet mindenkivel szemben maradék nélkül mutatott, a legfokozot
tabb mértékben akkor jelentkezett, ha segíteni kellett másokon. Soha semmiféle
körűlmények között nem hagyta cserben őket.

A fentebb említett háromnyelvűség óhatatlanul súrlódásra, ellentétré adott
alkalmat a legnagyszerűbb iránymutatás ellenére is. Látnoki magatartással jóval
megelőzte korát, míkor osztálytársaínak anyanyelvét megtanulta, hogy örömet sze
rezzen nekik, ha anyanyelvükön szól hozzájuk. Korán elhunyt öccsével, Pállal,
otthon is szlovákul beszéltek, hogy minél többet gyakoroljanak.

Ez a harmadik Ilegfőbb vonás, amely már diákkorában irányt szabott egész
életének. Igy szabadította ki a nyelvi bezárkózottságból magát és míndazokat,
akikkel módja volt ezt az elvét megismertetni. Nem csoda, ha diáktársai, látva
ezt a bontakozó életet, csodálatuknak azzal a rirtka elismeréssel adtak hangot,
hogy így szólították: Pán=úr.

Nemcsak az egyéni hajlamot követte, míkor annyi nyelvet megtanult. Nem
csak a világmegismerés hasznossági szempontja élt benne, hanem a diákkori ér
zelmi velejárót is tudatosan éLte, vagyis az embertársnak örömet szerezni, ha an
nak anyanyelvén szólhat.

De ezzel együtt járt a sajátos magyar szemszeg is. Hadd lássa a világ, hogy a ma
gyar zenész nem szakbarbár, hanem nemzetének kiváló képviselője. Ez már a
tudatos "néptanító", aki a feladatot a ilegjobban akarja megtanulni. Aki a tanít
ványait olyan járhartó útra akarja vinni, amely mindenki számára nyitva van.

AZ EGYETEMEN ES A ZENEAKADÉMIAN. Nem csoda. ha ilyen telvérte
zettséggel bekerült az egyetemi hallgatók fellegvárába, az Eötvös kollégi,umba. A
kétirányú készülés, a zeneakadémiai és az egyetemi, olyan lehetőséget nyújtott
számára, amely kíváló tanárai segítségével ezeket az alapjellem-összetevőket ki
vírágoztatta, A felfokozott tanulás erősítette a befelé fordulást, a kollégiumi kö
zösség megkövetelte a vidám dlákéletben való részvételt. De rníg ez utóbbi csak
a többiek kedvéért, és azok szórakoztatására történt (humoros szerzemények), az
előbbi ráirányította figyeimét a számára addig ismeretlen klasszikus értékű ma
gyar szövegekre és zenei gyűjteményekre. Igy alakulit ki véglegesen az a szemlé
lete, hogy a legkisebb részletmunka, kutatás akkor lesz értékes, ha magasabb szem
pont, magasabb cél vezeti. Ezekben az esztendőkben válik benne tudatossá, hogy
akkor lesz jó szakember, ha a megsejtett és addig csak feltételezett magyar érté
keket napvilágra hozza.

A fiatal férfi ekkor vált tudatos egyéniséggé. Azért hangsúlyozzuk. hogy tuda
tos, mert noha addig is az volt, de az útkeresésnek előző szakaszában a több azo
nos célba vivő út még nem vált annyira sajátossá. hogy elkülönült volna mások
tól. A főiskolás évek a tárgyi tudás mellett ezt adtak legnagyobb és végső ered
ményül. Igy nem lehet csodálkozni azon, hogy adiplomák megszerzése után azon
nal céltudatosan fogott a maga elé tűzött feladatok megoldásához. Ezek a célok
a főiskolás és egyetemi évek kiérlelésének eredményei. Most már csak a végre
hajtás volt hátra. A femtd kielemzett tulajdonságok most önálló életet kezdtek, és
megkezdték elhatároló munkájukat. Igy rögtön elkezdődött a baráti körben azok
nak a nézeteknek azonosítása, amelyek benne szunnyadtak néhány fiatal pálya
társában.

öNALLÖ UTAKON. Következett a kutatás, mások segítése munkájuk megin
dításában, az önmarcangoló lelkiismeret-vizsgálat, vajon mi kellene még az álta
lános zenei műveltség teljesebbé tételére?

Ott alakult ki benne legfőbb jellemzője, a küzdelem, a harc, mely végigkísérte
haláláig. Abban a pillanatban, mikor egységgé vált benne az európai és a magyal',
azonnal hozzáfogott míndkettőnek a pallérozásához. Az európait megismerni, ha
kell, a legnagyobb erőfeszítések árán is. A magyart kutatni olyan területen, ahol
saját szakterületén Valter magiszteren és Liszt Ferencen kívül csak kevesen sej
tették.

Elkezdődött a személyí tulajdonságok próbára tevése, általa addig kevéssé is
mert körűlmények közott. Évtizedek múlva is emlegetett egy-egy favágót, pász-
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tort, aki nemcsak a saját lelkét adta az énekelt dalokba, hanem akaratlanul is
nagy szolgálatot tett a jövő magyal' zenéjének. Ugyanígy beszélt tanítóról, jegyz6
ről vagy papról, ha megértették szándékát, és segítségére voltak. De Jézus kötél
ostorát érezte a kezében, ha olyannal találkozott, aki akár gúnnyal, akár a vélt
befejezett műveltség öngőgjében le akarta beszélni a "fiatalembert", hogy fog
lalkozzék ilyen "paraszti" dolgokkal,

Már akkoriban kitágult az emberek iránti megbecsülése olyanná, amely az
egész országot foglalta magában. Kutató útjain több volt a csalódása az intelli
gens emberekben, mint bárki másban. Ez is segítette benne kialakítani azt a be
felé nézést, amely nagyrészt sajátja maradt élete végéig. Ez a szemlélet eredmé
nyezte azt, hogy még nehezebben nyílt ki mások előtt. Olyan diszkrét lelkületű

lett, moly az őt nem ismerők előtt azt a látszatot keltette, mintha keserű ember
lenne. Nem volt keserű! A negatív benyomások, és közben, rnikor bekerült a Zene
akadémiára tanárnak, az ottani küzdelmek tették a lelkületét ílyenné.

Ott már tudatosan hirdette meggyőződését: az európai műveltséggel rendel
kező magyar zenész hivatását. A kötelező óraszámon felül szinte sugallta tanít
ványainak, hogy kérdezzenek. kutassanak, kérjék a segítségét, irányítását. Tanít
ványai azt az új világot eléjük táró embert becsülték benne, aki az ifjú minden
szakmai és jellembeli érdeklődését egy-egy szóval, látszólag közömbös mondattal
vágányra tudta állítani.

Aki azt a pedagógust keresné benne, akit az eddigi tulajdonságok talán arra
vittek, hogy mindent feldolgozva, megkönnyítve adjon a főiskolai hallgatóknak,
nagyon csalódnék. Az ilyenek részére nem volt jó tanár. De aki felismerte, hogy
nagyon kemény munkával, áldozatvállalással, rendszerezéssel, kitartással, a látó
kör tágításával, a szoros szakmain kívül irodalmi és művészetí érdeklödéskeltéssel,
:1 hava és a nép iránti hűségre neveléssel, tehát jellemformálással készíti fel őket

az életre, az hálával emlegeti a mai napig is.
Az az új világ, amelyben megkezdte tanítását, országossá tágult tanítványai

szaporodtával. A saját szernélyét ért támadások védelmén kívül becsületbeli kö
telességének érezte tanítványainak a védelmét is. Kettéosztotta míndazok táborát,
akiknek csak a legkisebb közük is volt a magyar zenéhez, főként annak újjáéle
déséhez.

És ebben a sírig tartó küzdelemben derült ki ércnél maradandóbb jelleme.
A második világháborúig már sok tanítványa került vezető helyre. Megsokszoro
zódott a tennivaló. A saját ügyein kívül a hozzá visszajáró tanítványok ügyeit is
védenie kellett. És itt térünk vissza a jó barát fogalmához. Soha nem mondta sen
kiről, hogy jó barátja. De a szónál sokkal inkább megmutatta tetteivel. Évtizedek
múlva is, ha valami igaz üggyel mentek hozzá, nem kímélte idejét, erejét. De csak
akkor, ha látta, hogy a hozzáforduló tanítvány egyéni ügye egyúttal a magyar
haza ügye is.

KÜZDELEM. Életének legnagyobb részében egyetlen szóval lehet jellemezni
magatartását: harc. Minden zseninek egyik legszebb tulajdonsága ez. Vajon miért
kellett sokszor feleslegesnek látszó helyzetekben is harcolnia? Nem ment ez az
alkotás rovására? Nem szakította el a közösségtől a sokszoros csalódás? Ilyen és
hasonló kérdéseket joggal tettek és tesznek fcI azok, akik vizsgálták és vizsgál
ják azt a szerepet, amelyet betöltött a zenei világban és a társadalom területein..

Nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy nem lettünk szegényebbek. Ha talán va
lamelyik ihletett pillanat nem is vált olyan művé, amelyet először annak szánt, az
élettől rá kényszerített helyzet olyan új világot alakított ki benne, amit sokszo
rosan visszaadott a köznek munkássáaa sokrétű valóságából. De ez a visszaadás
a harcból kikerült győztesnek a diadalzenéje volt, vagy a csalódott harcos esdek
lése egy új világért, hogy abban minél több olyan jó barát legyen, aki az igaz
ügvért harcol.

(Eszmei harcában mindig bizonyítékot keresett. Hiába volt meggyőződve arról,
hogy igaza van, jó tanár módjára a tanuló elé példát akart tárni. A század elején
a gregorián éneklése hazánkban mélyponton állt. Graduáléja ritmusjelek nélküli
vatikáni kiadás volt. Az élő előadásmódot akarta tanulmányozni, hogy a veretes
latin ritmusvilágot saját munkájában felhasználhassa, és a liturgikus éneklésre
közvetlen tapasztalat alapján adhasson útmutatást. Graduáléját magával vive,
ismeretlen zarándokként hallgatta a legjobb énekű bencés kolostorok szerzeteseit.
Ha valamelyik dallamban kétsége volt, a ritmust bejegyezte. - Egyetlen példának
említjük ezt arra, mí rnindenre ki nem terjedt a figyelme. Mi mindenért nem
küzdött.)
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Kit ne keserítene el, ha már eleve halálra ítélt gondolatok védői ellen kell
ér velnie ? És az elkesered ett ember pár perc es lelki tusa után tovább harcol az:
éppen soron következő ügyér t. Il yen esetekbe n derült ki legvilágosabban, hogy
m índíg az üldözöttek mellé á llt. Hosszú lenne elmondani . hogy a különböző igaz
ságtalanul üldözö tteké rt, ba jba jutottakért, elszegényedettekért, kitelepítettek ért.
ml min den t tett. Csak az érti m eg az ilyen tetteket, aki maga is valaha valami be n
üldözöt t vol t. Mi óta az "állomásfőnök úr" fia a váltóőr leányát "iejtestvérnek" te
ki n te tte, azóta sok "tejtestvére" volt a z országban. Azóta sokszor megnyitot ta jó
ték onysága fo rrásá t , és azóta tesvérként küzdöt t a sorsüldözöttekért.

Lehet, ho gy terhére volt azoknak, akiktől fü ggött a segít és: lehet, hogy si
kertelen voLt a közb en já rása ; leh et , hogy a rászoruló nem hit te, hogy tett valamit
az érdekéb en. De aki megfigyelhette küzdelmét, t udja, hogy m índig, mi ndenkinél
megpróbálta mi ndazt, amit a körűlm ények adta lehetőségben egyáltalán megte
he tett .

Nem a fizi kához fordulunk magyar áza t ér t . hogy a napsugár prizmába került
fénynyal ábját mi ért lá tja az egyik embe r ilyennek, a másik másnak. Ezt a képet
felhaszn ál va, mi sem ' keresünk magyaráza tot arra. hogy ez a sokszínű élet míb ől'

forr ás ózott az említettek en kívül. In kább összefoglalóan nevezzük meg úgy, ahogy
ő m aga nevezte a Szentírásból vet t ki fejezéssel azokat, akikért kiállt : vir iustus
nak, igaz em bernek. Erre akarta nevelni tanítv ányait is, és ezt akarta meglá tn i"
minden magyar emberben. O maga volt a vir iustus.

A magyar zen etud om ány beh ozh atat1an előnye, hogy Kodál y Zoltán hosszú ,
életén át tanítványainak második, sőt harmadik nem zed ék ébenT áthatta az ezt meg
közelítő lelkül etet. Tanítványai igyekeztek megtartani azt az útmutatást. amit a '
sa já t élete példájával eléj ük vetített, mint járhatót, mint ala pul ve het ót.

Ha kimondta a szót, rá tet te életét. Ezért vált benne egységgé m índaz, ami ösz
szeköti a nemzedékeket. Ezért magasodott fölénk az ember, ahogy kialakította ma
gában az ősöktől örökölt és a legnagyobb jai nktól meglátott tula jdonságokat. Ezért
lett barátja mindazoknak, a kik meglá tták benne, ho gy intő szava elveket szögez
le . Mert csak az elvek élnek és éltetnek.

Valkó László: V ízre hajló fa (tusrajz)
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