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- E sokat ígérő címmel jelent meg
Bónis Ferenc szerkesztésében harmincöt
tanítvány és kortárs személyes hangii
vallomása, emlékezése; a felejthetetlen
tanítómester és inspírátor -ídézésének
érdekes kísérleteképp.

Ki tagadná, Kodály életműve és ha
gyatéka körül állanak a harcok. ci bí
zonyára megmosolyogná ezeket, mert
az elméletieskedést nem túlságosan be
csülte, a tett, a hasznosság volt a vezér
elve. Hogy miközben hatalmas célját
igyekezett megvalósítani, s a magyar
ság rejtett, a nagyvilág számára isme
retlen értékeit a világ közvéleménye elé
tárni, megszerezve méltó megbecsülését,
eközben tévedett olykor? Hogy ízlésé
ben tagadhatatlanul voltak konzervatív
vonások? Hogy különben páratlanul
nagy egyéniségének voltak excentrikus
jellemvonásai. melyek a köznapi ember
számára érthetetlenek? Mindez egy mil
liméterrel sem kisebbítheti korszakos je
lentőségét, s az "ügy" érdekében vég
zett munkájának érdemeit. Ma már
közhelyszámba megy annak említése,
hogy végeredményben ő fedezte fel az
igazi magyar népdalt, s hogy a világ
általa tanulta becsülni a magyar kul
túrát. De hogy ez mit jelentett valójá
ban az ő korában, arra vonatkozóan
felbecsülhetetlen értékű közléseket' tar
talmaz a vallomáskötet. Még akkor is,
ha arra a kérdésre, müuen volt Kodály,
a zeneszerző, melyek igazán nagy. ma
radandó művei, nem is kapunk választ.

Egyvalami azonban kristálytisztán áll
az olvasó előtt: az embersége. A meg
nem alkuvása, a következetessége, a
kemény, érdes gesztusok mögött meg
búvó tiszta embersége. Amint Nádasy
Alfonz nagyon szép emlékezéséből kí
világlik: evangéliumi ember volt. Nem
csak azért. mert a szent könyveket,
vagy a szentatyákat olvasta rendszere
sen, hanem mert megtanulta tőlük, hogy
a beszédnek a lényegre kell szoritkoz
nia. És mert minden szavával, minden
gesztusáva l az igazi értékek megbecsü
lését szorgalmazta. Nem mondta, hogy
kitűnő, hanem - kivételes esetekben
- csak ennyit: jó. Nem keresett ki
búvókat, hanem az igazságot fogalmaz
ta meg,. a maga egyszerűségében és át
hatolhatóságában. S amit igaznak, he-
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lyesnek érzett, azért kiállt, bárkivel
szemben, sosem féltve a bőrét, vállal
va a kockázatokat. Ez volt az erkölcse,
s ebben van nemzetnevelő példájának
igazi kisugárzása. Ahogy Illyés Gyula
fogalmazta meg a költő érzékenységé
vel és lényeglátásával:

ami volt sirba és sárba vesző,

egri üszök és drég-elyi várfok,
onnan tör elő,

amit halIani vártok -

e zenekari mélyből árad elő.

de nem a jaj,
rosszul vártok, nem, nem a jaj,

hanern az erő.

az a múlt-táplálta erő, mely érted
szálI harcba, jövő:

örökös élet.

Sandán vagy nyíltan úira meg újra
igy vetődik föl a kérdés: Bartók vagy
Kodály? A kortársak és tanítványok
bizonyossága ismét perdöntően bizonyít
ja ennek az alternatívának kitalált, agy
rém voltát. Bartók és Kodály! Ugyan
annak a nagyszabású szándéknak, kísér
letnek két beteljesült szintézise! 1!:s sa
játos niódon: egyik sem választható el
a megvalósítótól, mindkettőnek megvan
az emberi fedezete, hitele.

Bizonyára jócskán lehetett volna még
szaporítani a jogos emlékezők számát.
Bónis Ferenc említi előszavában, hogy
a felkért szerzők közül többen nem ké
szítették el kéziratukat. mások pedig az
utolsó pillanatban visszavonták azt. Fá
jó hiány Bárdos Lajosé, s mindenkép
pen érdemes lett volna megszólaltatni
a sorozatban Weöres Sándort, akinek
Kodály személye egy időben az egzisz
tenciális biztonságot jelentette a szó
minden lehetséges értelmében.

Aligha volna helyes azonban az ilyen
kor szinte kötelező "hiánylistát" készí
teni el. Ez a könyv, így, ahogy van,
felmérhetetlen nyeresége a zenei élet
nek is, a felelős, alkotó gondolkodás
ügyének is. Bárcsak a hazafiság és ma
gyarság oly szívesen használt, s ennek
során megkopott tartalma annyit nyerne
általa, amennyit Kodály példája és a
rá emlékezők hűsége sugallnak.


