
A "homo sapiens" értékesebb a "homo faber't-nél. Ezért a "homo faber", amennyiben való
ban az embert kivánja szolgálni technikai tevékenységével, sohasem feledkezhet meg arról, hogy
ő először és elsősorban "homo sapiens", aki az eszközöket (vö. technikai civilizáció) alárendeli a
magasabb rendű (vö. kulturális, erkölcsi, vallási értékrend) céloknak, melyek a teljes értelemben
vett, emberhez méltó kiteljesedését szolgálják.

Fölvetettük a kérdést: értékes-e a világ? Igenlő válaszunkat azzal indokoljuk meg, hogy a vi
lág azért értékes, mert "Isten nyomait" (vö. Szent Ágoston) hordozza magán, de különösen
azért, mert fejlődésemagát az embert szolgálja, "aki Isten képmása" (vö. Ter 1,27). A világ azért
jó és "cél"-szefÜ, mert Isten teremtői műve, A világ mint az emberi tevékenység lehetséges célja
azért értékes, mert Isten az embemek ajándékozta, azzal a megbízással. hogy "hajtsa uralma alá
a földet" (Ter 1,28). Ha viszont az ember függetleníteni akarja magát a teremtő Istentől s így ki
vári uralmat gyakorolni a föld felett, akkor a világ elveszíti érték-jelleget, Előbb-utóbb vagy
"unalmassá", vagy nyomasztóan kiismerhetetlenné válik.

Ha pedig az ember folyvást úgy alakítja a világot, hogy csak önmagát találhassa meg benne,
akkor a világ kiábrándító valóság lesz, mert az ember csak akkor nem "kiábrándító", ha emberi
méltóságát nem "képlékeny", változó paragrafusokban látja kifejezve, hanem abban a hivő belá
tásban, hogy az Isten képmásátjelenítimeg. A világ az emberért van, az ember pedig az Istenért.
E helyes és maradandó sorrend figyelmen kívül hlgyása kérdésessé teszi a világ értékét, és szélső·

ségekbe hajtja a világ értékelését. A világ pozitív, kiegyensúlyozott és realista értékelését tehát Is
ten és az ember helyes és rendezett viszonya alapozza meg.
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A Kodály-év ünnepi kiadványai elsősorban az
emberre irányitják a figyelmet. A Bónis Ferenc
szerkesztésében megjelent Igy láttuk Koddlytkötet
(rnely az előző, hasonló című kiadványnak alapo
san bővitett, új változata) elsősorban a tanírvá
nyok és közvetlen munkatársak személyes vallo
másait gyüjtötte csokorba. Ezek rendkivül tanul
ságosakabban a vonatkozásban,hogybelőlük egy
kivételes személyiség bomlikki, s az olvasómegta
nulhatja, hogy soha nem az emberi gesztusok az
igazán fontosak, hanem maga a mű, amely jelell
esetben a-XX. századi magyarság önismeretének
egyiklegjelentékenyebb dokumentuma. Hogyez a
hatalmasema már világszerte érdeme szerint mél
lányolt törekvés, pedagógiai szándék és zeneezer- ,
zőí teljesítmény milyen küzdelmesen vivta ki el·
ismertséget, azt j61 dokumentálja a Kodály·mérleg.
1982. melyet Breuer János válogatott, gondosan
ellenpontozva a sikert és a sikertelenséget, a meg
értéstés az ellenszenvet, melyből Kodálynak,mint
minden nagy alkotónak, bőségesen kijutott. Né-

melyik vita,bármilyen kemény isvolt az alaphang.
ja, ma már inkább történeti furcsaságnak érződik.

Annál fájdalmasabb igazságokat mond ki például
Szabó Helga Torzulások a kodályizeneinevelés ál·
talanos iskolai alkalmazásában című szenvedélyes
Irásában. Az ünnep fényei gyakran elkápráztatják
szemünket, s nem vesszük észre, hogy miközben
szivesenszélunk "éneklő Magyarországról", s úgy
hisszük, erős szárba szökkent a k6dályimagvetés,
ma is seregnyi a zenei analfabéta, és kényelembISI,
hozzánemértésből nemsikerültkiaknázniKodály
módszerének és útmutalásainakembernevelő. sze
mélyiség-kiteljesitő vonatkozásait.

Úgy érezzük, ha Kodály örökségének mérlegét
itt ésmostmegvonjuk, nemannyiraa filológiai jel.
legű észrevételek az igazán izgalmasak (noha ter
mészetesen ezekre is szükség van, bár a kötetben
némelyik meglehetősen naiv okfejtéseket tartal
maz),hanemannak tudomásulvétele, hogymessze
járunk a beteljesüléstől, s az iskolai nevelésben
számtalan nehézséget kell még legyőzni ahhoz,
hogy valósággá váljon, amit a zencköltő áhított,
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