
„A hazának szolgálni”
Kodály Zoltán álma a nemzetről

Választhattam volna azt a címet is, amelyet Tandi Lajos Kodály és
Szeged kapcsolatát bemutató könyvéhez: Erkölcs és művészet tör-
vényhozója, hiszen teljes mértékben érvényes a zeneköltő életművére.
Ebben a nagyon érdekes és színvonalas gyűjteményben egyebek
mellett Tóthpál József is közölt tanulmányt Kodály és a magyarság
sorskérdéseinek kapcsolatáról („Ah, hol vagy magyarok tündöklő
csillaga”). Ha életútját és legfontosabb törekvését Bartókéival vet-
jük össze (Bartók Béla és Szeged kapcsolatáról ugyancsak Tandi La -
jos szerkesztett tanulmánysort A szülőföld kötelez címmel), nagyon
leegyszerűsítve azt mondhatjuk: Bartók a világ, Kodály pedig a ma-
gyarság lelkiségét tárta föl, s kora hazai problémáira kereste a köz-
vetett megoldást. Az ő ösztönzésére indult barátja és fegyvertársa
gyűjtőutakra, ő volt, aki történelmünk legsúlyosabb válságai idején
a Psalmus Hungaricus és a Budavári Te Deum megkomponálásával a
kiút lehetőségére irányította a figyelmet, s része volt az 56-os forra -
dalmi események előkészítésében is, persze legsajátabb eszközével,
a kórus nyelvén.

Megingathatatlan volt, makacsul ragaszkodott az erkölcs törvé-
nyeihez, s ezeket a legnehezebb időkben is nyomatékosan, kevés
szóval, de egyértelműen hangsúlyozta. Meg is rótta ezért a megal-
kuvás nélküli kemény következetességéért például Ortutay Gyula
(aki viszont sajátos erkölcsöt teremtett magának), aki hiába próbálta
Rákosiék felé hajlítani a zeneköltőt. Köztudott, hogy feszült volt a
viszonya Kádár Jánossal is (akinek a művészek és művészetek iránt
táplált „vonzalmáról” ugyancsak sokat lehetne írni), hozzá a kó-
ruskultúra védelmében fordult hiába.

Másik tanulmányában Tóthpál József a zeneköltő 1953-ban Ki a jó
zenész? című beszédét idézi, s benne a következő mondatot: „…min-
den ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának
szolgálni tud”. Ezért is szorgalmazta, hogy a képességfejlesztést és
annak igényét az iskolarendszerben is meg kell teremteni, csak az
szolgálhatja hatékonyan a haza üdvét, aki tehetségét folyvást tuda-
tosan fejlesztve formálja magában az alkotó embert. (A tanulmány
címe: A hazának szolgálni.) Az igény kialakításában és bensőnk meg-
ismerésében és gazdagításában ez az első lépés — alapvetőnek érezte
a zene szerepét, mert az túlmutat a megismerés határain, „olyan vi-
lágba, amelyet megismerni nem, csak sejteni lehet”. (Nem csekély
lelkifurdalással gondolhatnak arra az oktatásügy irányítói, mit tet-
tek ezzel a világgal, amikor kilúgozták a zenét az oktatásból és a ne-

RÓNAY LÁSZLÓ

1937-ben született Buda -
pesten. Irodalomtörténész,
a Vigilia szerkesztőbizott-
ságának tagja. Legutóbbi
írását 2010. 9. számunk-
ban közöltük.

752

SZÉP/ÍRÁS

Eleje:Layout 1  2010.09.17.  11:54  Page 752    (Black plate)



velésből. A liberális Nyugat fölismerte Kodály törekvéseinek jelen-
tőségét, támogatta is azokat. A liberálisnak mondott oktatásügy ér-
zéketlen irántuk.) Elgondolkodtatója lehetne az illetékeseknek (és az
irodalomtudósoknak úgyszintén), mit veszíthetnek a következő ge-
nerációk a zene iránti vonzalom csökkentésével és a Kodály mellé
sorolható, ugyancsak nemzetközpontú Illyés Gyula degradálásával.
A rendszerváltozás előtti évtizedekben ők ketten voltak a magyar
nemzettudat megőrzésének jelképei, amint ezt Három megjegyzés: egy
válasz. Kodály és Illyés ünnepére című versében 1982-ben Nagy Gáspár
írta: „Én együtt látom őket / egy dalban és / egy mondatban / amíg
csak itt magyar van / kiadhatatlan versben / megvágott filmszala-
gon / eldobott hangszalagon / s e század néz rájuk / lesütött szem-
mel — vakon. // És ha valamit hiányolnak / a hirtelen-erősek / az
oly kor-bátrak?!… / majd figyelem őket / mikor az idő átrak vállukra
is / — szívük fölé — száztonnákat! // Mégis ők bírtak a pusztai szél-
lel / az egybeterelt nyájat / körülnyaldosó csikaszokkal / lezsugorí-
tott akolban sötét éjjel / is egymásnak kacsintva: / hogy éppen egy
okkal több / ha a milliomnyi fásult bégetésből / — jópásztorokhoz
illőn — / hajnalra pontos hangot /s dallamot gyúrnak.”

Kodály ideálja olyan népműveltség volt, „amely minden magyart
összefog, és ellenállhatatlan erővel lendít a szebb és boldogabb jövő
felé”. (Beszéd a kecskeméti énekes iskola új épületének avatásán.
Közli: Heltai Nándor Kodály Zoltán és szülővárosa, Kecskemét című vá-
logatásában, az Argumentum kiadásában.) Ennek megvalósításá-
ban a zene elsőbbségét hangoztatta, mint közösségalkotó eszközét és
erőét. Nem véletlen, hogy intencióival és elképzeléseivel épp ellen-
tétes döntések születtek az iskolai zeneoktatás ügyében. Pedig
Kodály igazát („Meggyőződésem, hogy idővel minden iskolánk
ilyenné alakul, mert általános lesz az a tapasztalat, hogy ahol a zene
egyenrangú tárgy, minden tárgyat könnyebben és jobban tanulnak
a gyermekek.” Válaszok a megyei napilap kérdéseire, 1966. uo.) az
oktatáslélektan is igazolja. A zenekultúrával beoltott fiatalok korán
elsajátítják az emberies gondolkodás és cselekvés lényegét. De ki tö-
rődik ezzel Kodály elkötelezett hívein kívül?…

A Kodály műveit tartalmazó Visszatekintés új, minden eddiginél bő-
vebb kiadásának harmadik kötetében a zeneköltő az eredményes ze-
netanulásról nyilatkozva a latin népek példájára hivatkozott (Az ered-
ményes zenetanulásról. 1957. Visszatekintés 3. 83–84. Argumentum
2007.) Ezek az énekléssel közelítenek a mélyebb zenei ismeretek elsa-
játításához. Alighanem részben ennek a közös éneklésnek is köszön-
hető, hogy erős a közösségi érzésük és szolidaritásuk. Az volt az ide-
álja — jóllehet tisztában volt elképzelése akadályival —, hogy az alsó
osztályokban is képzett zenetanároknak kellene a tárgyat tanítaniuk.
„Ha a gyermekeknek akarunk írni, meg kell tanulnunk a nyelvükön”
— nyilatkozta a zenei nevelők Santa Barbara-i konferenciája előtt
1966-ban. Már a legkisebbek is szívesen rögtönöznek dallamokat. A jó
tanárnak ezekből kell kialakítani a nagyobb formákat, majd felépíteni,
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hogy olyan ismeretekké váljanak, hogy a fiataloknak akár Beethoven
is kedves ismerőse lehessen. Ugyanakkor azonban megőrzik a nép-
zenéhez fűző gyökereiket is. „Amikor Magyarországon kimerítettük
a magyar dallam- és ritmus-sajátosságokat, más nemzetek népdalai
felé fordultunk, hogy teljessé tegyük a zenei szótárat. Innen könnyű
út vezet a klasszikus muzsikához, melyet nagyon szoros szálak fűz-
nek a népzenéhez. Ha Haydn valamelyik szimfóniáját hallgatja, na-
gyon gyakran úgy érzi, hogy népdalokat hall.” (Nyilatkozat a zeneok-
tatás társadalmi jelentőségéről. 1966. uo. 197–202.)

Kodály tehát úgy közelített az egyetemes értékekhez, hogy a ma-
gyarokat térképezte föl elsőnek, s amikor e térkép teljes lett, akkor
kezdett az újak rajzolásához. Érdemes volna a társadalomtudo-
mányokban is ezt az utat követni. Saját értékeinkkel kezdeni, s nem
szégyellni őket. Milyen sokszor halljuk kicsit sajnálkozva: irodal-
munk lemaradt a világirodalom mögött, Petőfi kortársai Franciaor -
szágban több lépéssel előbbre jártak, s megteremtették — ha ők — a
szimbolizmust. De mit változtat mindez Petőfi értékein, s nemzeti
irodalmunkban betöltött helyén?

Az értékteremtés mozdulata nemcsak abban érzékelhető, hogy
Kodály (Bartókkal, majd növendékeivel) felfedezte a magyar nép-
dalt, s vele egy még élő nagy kulturális hagyományt, hanem azok-
ban az írásaiban is, amelyekben rendszeresen beszámolt Budapest
zenei életéről és kortársait méltatta. Bartók A kékszakállú herceg vára
„feszült hangulatú” 1918 őszi előadásáról szólva szembeállította a
megújulni képtelen ízlésűeket azokkal, akik megérezték a mű jö-
vőbe mutató indításait: „…innen is, onnan is összevillannak más,
teli, gazdag megilletődött szemek. Jó velük összenézni: mint az illat
a virágból, árad belőlük a zenében megfrissült, magára talált lélek;
sugárzik belőlük valami: erő, bizalom, talán egy jobb magyar jövő-
ben való hit.” S hasonló érzéssel fogadta a Fából faragott királyfit is:
„Szörnyű idők voltak, mikor először ropta bolond, holtig-táncát a
Fabáb-király, először sírta el szívrepesztő bánatát az igazi, minde-
nétől megfosztott királyfi. Azóta minden még szörnyűbbre fordult.
S mégis: ennyi baj közt bizalom, reménység fog el. Nem halhat meg,
akármilyen beteg egy ország, ha ilyen szivárványos élet-gejzír tu-
dott belőle kitörni.” (1918. november 26.)

Összefoglalása ezeknek a futó ismertetéseknek beszámolója
Bartók Béla szerzői estjéről 1919 áprilisában: „Kilenc évnek kellett el-
telnie, míg Bartók újra a közömbös koncertközönség elé léphetett
egy estével. Ezalatt új művek hosszú sorát fejezte be, melyek az elé-
bük tévedt zene-’barátokból’ rémületet, meg nem értő és rosszaka-
ratú újságkritikákból frivol élcelődést váltottak ki, szerzőjüknek
gúnyt és üldöztetést hoztak. Ő pedig a biztos ösztön zavarhatat-
lanságával haladt tovább a maga útján. Visszatekintve, ma már jól
látszik, hogy a munkái: egy lassú, egyelőre kevesekben végbement
lelki átváltozásnak hű krónikája, bennük kibontakozik az új lélek,
mely csak most kezd hasonlóra találni a sokakban. Nincs most itt az
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ideje az élettől, explozív feszültségtől duzzadó művek kritikus la-
tolgatásának. De bizonyos, ha majd egyszer eljön a nagy számadás:
ott lesznek a kevés igaz, legigazabb érték közt, amelyek alapján
Magyarország létjogot követelhet a civilizált világban.”

Az új zene elkötelezettjeként örömmel jegyezte föl egyik Buda-
pesti levelében (1922), hogy lassan beérik egy új nemzedék, amely fo-
gékony a modernségre.

„Egy ilyenfajta koncertről jövet egy véletlenül odatévedt öregúr
így szólt egy különben vele egykorú, de még mindig fiatalos tekin-
tetű muzsikushoz:

— Mit szól ehhez? Nem méreg ez az ifjúság számára?
— Hogyne! — de az ifjúság szemmel láthatóan nem lehet el nél-

küle. A mi időnkben Lisztnek meg Wagnernek hívták ezt a mérget.
Magam is jócskán fertőzöttje voltam. Nos, konstatálja rajtam a gyá-
szos nyomokat?”

Értékőrző tevékenységének dokumentumai azok a méltatásai,
amelyeket Elődökről, kortársakról címmel rendezett ciklusba Bónis
Ferenc. Mindig nagy elismeréssel méltatta Dohnányi Ernőt, nemcsak
előadóművészetét, hanem például A vajda tornya című operájának
újszerűségét is. Beleérző azonosulással írt a fiatal magyar zeneszer-
zők első próbálkozásairól. Örömmel nyugtázhatta, hogy Ádám Jenő,
Bárdos Lajos, Seiber Mátyás és Szelényi István „az iskolai követel-
ményeket messze meghaladó mesterségbeli tudásra tettek szert”, s jó
tanár módjára egyéniségüket, jellemző emberi vonásaikat is feltárta.

Harcokban edződött nemzedék volt, tagjai átérezték a hagyomá-
nyok fontosságát, s széles körben népszerűsítették a magyar nemzeti
zene ügyét. Az akkori állapotokat jól jellemezte Kodály (1925-ben
járunk!): „A magyar zene újjáépítői is csak fél kézzel dolgozhatnak.
Fél kezükkel állandó védekező harcot kell viselniük. De épül a fal.
Az építők névsorába, hiszem, belekerül néhány név a tizenhárom-
ból. Leginkább talán éppen a most kivégzetteké.”

Az öntudat jogos: két évvel korábban vezényelte Dohnányi Ernő
a Psalmus Hungaricus bemutatóját, amelyben Kodály összegezte ad-
digi életútjának zenei eredményét, és kifejezte kora hangulatát.
Gyász és halál a vezérszava, ne feledjük, Trianon sokkja még nem
múlt el. A darab mégis a „csakazértis” érzületében zeng ki, s a tör-
ténelmi tapasztalatok Kecskeméti Végh Mihálytól igazolják is ezt a
tapasztalatot.

A néplélekbe beivódott a hit is, amely a történelem legsúlyosabb
megpróbáltatásainak elviselésére is erőt adott. Kodály életművé-
nek komoly értéke a Budapest polgármesterének felkérésére kom-
ponált Budavári Te Deum, az orgonára írt Csendes mise a háború ide-
jén való imádság, a Missa brevist 1945 februárjában az Operaház alsó
ruhatárában adták elő elsőként, olyan szólistákkal, mint Orosz Júlia,
Budanovics Mária, Palló Imre, Fodor János, Maleczky Oszkár és
Szé kely Mihály. A mű zenekari változatát a szerző vezényelte a
worchesteri katedrálisban 1948-ban, az 1966-ban szerzett Magyar

755

Eleje:Layout 1  2010.09.17.  11:54  Page 755    (Black plate)



misét először az Egyetemi templomban adták elő, Kistétényi Melin -
da orgonajátékával. Nádasy Alfonz mondta el a Csendes mise kelet-
kezéséről, hogy a galyatetői hegyi kápolnába a kántor nem tudott
feljutni a hatalmas havazás miatt, telefonált Kodálynak, nem he-
lyettesítené-e. A zeneköltő nem akart improvizálni, „nem méltó a li-
turgiához” — mondta, és jegyzeteket készített.

Ahogy a népdalokban, Kodály életművében is egymás kiegészí-
tői az áhítat és a derű, a szent és a profán. Legjobb bizonyítéka
ennek a daljátéka, a Háry János. Ez a mű jól jellemzi munkamód-
szerét: aprólékos műhelymunkával csiszolta, bővítette művét, meg-
lehet, igaza van Kroó Györgynek (Kodály kalauz, 1982, 126sk.), hogy
haláláig sem nyerte el azt a formáját, amelyet a zeneköltő ideálisnak
gondolt. A librettó valóban nem a legszerencsésebb, maga a mű
azonban szinte teljességében tárja fel a néplélek humorát és tragikus
hangoltságát, a már említett ellentétpárt. Szabolcsi Bence finom
elemzése szerint: „Ami itt sokféle álarc mögül, végső, igazi arcként
néz át hazugságon, eposzon, mesén, kalandon: a magyar fellobo-
gás s a magyar álom tragédiája. Megíratlan tragédia, s itt sem a szö-
veg mondja el, hanem Kodály zenéje.”

A magyarsággal való bensőséges kapcsolatának kivételesen fon-
tos megnyilatkozásai azt bizonyítják, mennyire fontosnak gondolta
a kifejező, pontos és szép nyelvhasználatot. Legendás volt tömör-
sége, mi sem állt távolabb tőle, mint a semmitmondó üres, közhe-
lyekre épített fecsegés, amelynek oly gyakran lehetünk hallói és
szenvedői. Az ideális kifejezésmód gyökereit ugyancsak a dallam-
ban fedezte föl. Weöres Sándorral való kapcsolatáról nyilatkozva a
következőket mondta: „…egyike annak a kevés magyar költőnek,
aki sejti: a magyar versnek nem szabad elszakítani azokat a szála-
kat, amelyek a magyar muzsikához kötik… Weöres Sándor versei
azért magyarosabbak, mert bár ő bejárta az egész világot Indiától
Maniláig, és mindenhonnan fordított, eredeti verseiben mégis min-
dig csörgedezik valami a magyar ritmusból. Ez pedig fő feladata
kellene hogy legyen költőinknek.”

1951. december 12-én a Nyelvművelő ankét elnöki megnyitójá-
ban egyetértéssel idézte Déry Tibor 1945-ben tartott felszólalásából:
„A ma  gyar nyelv kiált segítségért. Ha nem hallgatjuk meg, elpusztul. Mind
rosszabbul beszélünk és írunk, azaz lassanként megöljük a nyelvet. Mint egy
hű és pontos tükörben, nyomon követhetjük a nyelvben a közszellem ijesztő
hanyatlását, a társadalmi fegyelem felbomlását. A könyv tükre a léleknek.
Soha olyan lomposan nem beszélnek az emberek, mint manapság. A napi sajtó
stílusa a pongyolaság; közleményeiben, híreiben egymást érik a legsúlyosabb
nyelvtani hibák, hirdetései szűrő nélkül kerülnek a lapba. A mozi, a köznyelv
másik nagy nevelője, nem marad el a versenyben, a képfeliratokat kísérő szö-
vegeket a nép legádázabb ellenségei találják ki, kik még az elemi iskola próbá-
ját sem állnák meg. A rádió is tetézi a hanyagságot. A könyv is megrontja a
nyelvet, nem beszélve az élmény-irodalomról, amelynél szennyesebb hullám
még nem söpört végig a magyar irodalmon. Az idegen művek tolmácsolásá-
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ban olykor nem találni egyetlen mondatot sem, amely a legelemibb mondat-
tani vagy nyelvtani szabályokat megtartaná. A politikusok és a tudós előadók
is nyomorítják a nyelvet…”

Kodály magatartására nagyon jellemző, hogy „kiváló írónknak”
nevezte Déry Tibort, akit ebben az évben (1951-ben) hevesen bíráltak
Fehér pillangó című elbeszélése miatt (egy év múlva Révai József kez-
deményezte a Felelet második kötetének lesújtó elemzéseit). Ha az író-
nak a magyar nyelv kétségbeejtő állapotát feltáró megnyilatkozását
olvassuk, nem szabadulhatunk attól az érzésünktől, hogy az ma is
időszerű. Sem ő, sem az őt idéző Kodály nem szembesülhetett a köz-
 nyelv eldurvulásával, amely napjaink egyik legfájdalmasabb jelen -
sége, s egyben az elsivárosodó gondolkodásmód tükre. Egyébként
1953-ban Lőrincze Lajos Nyelv és lélek című könyvének bevezetésében
egyetértőn és megint némi iróniával idézte a kultúra mindenhatójá-
nak meglátását — ez sem veszített időszerűségéből — mely szerint
„különleges és kiagyalt nyelv” alakult ki a pártzsargon ban, „bürokra -
ta tolvajnyelv, ami színtelen és szagtalan, nyakatekert és élettelen és…
elriasztja… a tömegeket”. Itt vetette föl azt a kérdést, melynek meg-
oldhatatlanságával ismételten szembesülünk: „Tanítottuk-e iskoláink-
ban a nyelvet úgy, amint kellene? Érettségivel, tanári oklevéllel eresztettünk
rá a magyar életre olyanokat, akiknek nyelvismerete fogyatékos, kiejtése rossz,
gondolkodása a nyelv szellemétől idegen. Ha csak feleannyi gondot fordítot-
tunk volna anyanyelvünk tanítására, mint az idegen nyelvekére, nem jutot-
tunk volna ennyire.” (Vajon mint mondana Kodály némely középisko-
lai magyar nyelv és irodalom tankönyv ismeretében?…)

Hosszú méltatást és elismerést érdemlő ténykedése volt korával
való perlekedése, a történelmi bűnökkel való művészi leszámolása,
azok közvetett leleplezése. E művei révén is kora emblematikus
személyiségévé nőtt.

1934-ben komponálta Jézus és a kufárok című motettáját, a korszel-
lem elleni dühödt tiltakozásának döbbenetes erejű megnyilatkozá-
sát. A mű mondandóját, motiváltságát zseniális elemzésében tárta
föl Tóth Aladár, a magyar zenekritika egyik legnagyobb alakja, aki a
mű kecskeméti bemutatója után rögtön a kor ellen való protestálásra
irányította a figyelmet, de aktuális mondandóján túlmenően a 20.
század egyik legnagyobb alkotásának minősítette a Pesti Naplóban.
„Amíg az a bizonyos ’lesz még egyszer ünnep’, az igazi ünnep el
nem érkezik, addig nála a ’díszhangversenyek’ zenéje nem lehet más,
mint az ébresztés riadó harsonája, Tiborcok sírása, prédikátorok pa-
nasza, próféták panasza, megváltók ostora. Tehát küzdelem a sza-
bad, örök virágzásra teremtett, de gyarló ember világában könnyel-
műen eljátszott, gonoszul elárult, nyomasztott rabságba görnyesztett
szépségért és igazságért… Sohasem talált még muzsikus ilyen gyű-
lölettől izzó hangokat a minden szépséget és magasságot kevélyen
tagadó emberi kapzsiság és önelégültség megjelenítésére.”

Korhangulatot szólaltatott meg az 1943-ban Petőfi versére szerzett
Csatadal is, amelyben kiemelten szólal meg többször is a „szabad-
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ság”. S még inkább az 1954-ben komponált Zrínyi szózata, amely új és
új előadásai során a fennálló rendszer ellen való tiltakozás megszó-
laltatója lett. Ebben a műben teljesen eggyé forrt a zeneszerző és pro-
testáló nemzete. „Öntudatra ébresztett egy nemzetet” — írta Illyés
Gyula, s nemcsak azzal, hogy „őnéki is van sajátos értéke”, hanem
azzal is, hogy saját eszközeivel szólaltatta meg szabadságvágyát és a
korról hozott ítéletét. A zeneköltő nyolcvanadik születésnapján ren-
dezett kecskeméti ünnepségen ezt a nemzetével való közösségválla-
lást, sorsszerű egymásra találást fogalmazta meg Bevezetés egy Kodály-
hangversenyhez című versében a költő. A nemzet lelkiségét őrző két
nagy személyiség találkozásának pillanata volt ez: jelképpé vált azzal
is, hogy Illyés a színpad széléről nyújtotta a kéziratot a páholyban
ülő ünnepeltnek, fokozva a lelkesedést: „Föllendül azonnal a kar-
mester-pálca / s megzendül — nem a zenekar, / hanem ami van kör-
ben temető; / megzendül ami van (ó, fiatal!) / síri mező; / majtényi,
mohácsi, muhi mező; / anyádért, apádért, / esendő hazádért / ami
volt sírba és sárba vesző, / egri üszök és drégelyi várfok, / onnan tör
elő, / amit hallani vártok — // e zenekari mélyből árad elő, / de nem
a jaj, / rosszul vártátok, nem, nem a jaj, / hanem az erő, / az a gyö -
kér mélyű erő, / az a múlt-táplálta erő, mely érted / száll harcba, jövő:
/ örökös élet. // Ezt, ezt kereste ő / és ezt találta; / kezében a pálca:
/ vasvessző, mely a temetőt veri, / marsallbot, ha szólnak ütegei, /
dobok, dobok, / ezt hozza ő / búval és hittel is tele / ezzel jön ő / s
hangok s lelkek megváltó mestere. // Karmester, nemcsak ezt a kart
/ vezényled, jól tudod, / hanem egy népet, a magyart, / villanhat
homlokod; / akinek hangszekrénye lett / vártömlöc, temető / s kéz-
intésedre égre kelt / a poklot szenvedő; / ki jajból sajtoltad a dalt, /
búból az örömet, / vereségből a diadalt —: / családod, sereged, /
éneklő kórusod vagyunk, / s ki nem dalol, az is / tudja már, szívós
kar nagyunk, / mi helyes, mi hamis; / mert egybe álltunk általad / s
az is, ki nem dalol, / érzi a Lét s a Rend szabad / összhangját valahol!”

Kodály törekvéseit is, zenei elképzeléseit és műveit is becsmérlő
bírálatok ugyancsak kísérték. A Nyugat ugyan kezdettől Bartók és
őmellette állt, s művészetüket a magyar zenekritikusok halhatat-
lanjai méltatták, konzervatív részről viszont sokáig elutasították.
A Magyar Kultúra névtelen jegyzetírója 1937-ben kétszer szélsősé-
gesen durva hangnemben támadta Kodályt. (A cikk érdekessége,
hogy a lap főszerkesztője, Bangha Béla a zeneköltő osztálytársa
volt.) A második cikk okfejtése elképesztő: „Ugyan kérem, csak nem
gondolja komolyan, hogy az ifjúság és pont a gyermekvilág az,
amely tűzön-vízen kikényszeríti énektanítóitól a Kodály-kóruso-
kat? Igazán megáll az ember esze ekkora naivságra, s talán a leg-
hatalmasabb érv lehet a mellett, hogy Kodály az ifjúságot nem is-
meri. Próbáljanak csak választást adni, fogadni merek, hogy a mai
gyermekek kipirult arccal a katonaindulók, a Giovanezzák, vagy a
Horst Wessel-féle dalok mellett fog dönteni. Hogy ez örvendetes
vagy szomorú, kívánatos vagy átkozott dolog-e, az más lapra tar-
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tozik. De éppen ezért a bírák vagy tanúk sorából kapcsoljuk ki az
ifjúságot.” (1937. augusztus 5–20.)

A Magyarország című lapban (augusztus 7.) teljes joggal írta alig-
hanem Bálint György: „Nem nehéz kitalálni a cikkből, hogy a
szerző úr arca is a Horst Wessel-féle dalokra pirul ki. Kérdés, hogy
a Németországban bebörtönzött és üldözött papok és apácák ezre-
inek zenei ízlése megegyezik-e az övével?”

Kodály szemléletére, ízlésére nagy hatást tett Ady Endre műkö-
dése. Önéletrajzáról készített vázlatában Ady magyarság-versei
közül cím szerint is említett néhányat. Breuer János hivatkozott egy
népdalfüzet Kodály által írt bevezetésére (Ady-hatások Kodály mű-
vészetében): „Eleinte úgy rémlett, nincs már itt épség, bomladozik
minden, régi magyarság darabokra törve, századok malomköve
alatt. Bizony sokan kérdezték akkor Adyval: »Hej, égig nyúló giz-
gazok, / Hát nincsen itt virág?« És íme: »Míg a föld alvó lelkét
lesem, / Régmúlt virágok illata / Bódít szerelmesen.« És közelebb -
ről nézve örömrepesve eszmélünk rá: e régmúlt virágok élnek!”

A sok Kodály által feldolgozott Ady-vers sorából kiemelkedik a
férfikarra írt Fölszállott a páva. A Munkás Dalos Szövetség fönnállása
30., Ady születésének 60. évfordulójának megünneplésére Bartóktól
és Kodálytól Ady-kórust kért. Kodály műve először a Márciusi
Front kórusestjén hangzott fel 1937 novemberében, majd ez év
utolsó hónapjában a Magyar Dalos Szövetség jubileumi hangver-
senyén 500 tagú kórus énekelte. A vers időszerűsége és a kórusmű
sikere talán ösztönözte a zeneköltőt, hogy elkészítse zenekari vál-
tozatát is. Mindkét alkotása méltó Adyhoz: „Az elnyomott nép pa-
naszának átélése és ábrázolása, a jövőbe tekintő múltba fordulás, a
valódi nemzeti hagyomány magas művészetté változtatása az
életmű fő tartalmai közé tartozik itt is, ott is” (Breuer János).

1952-ben a Zeneművészeti Főiskolán eltörölték a szolfézs-okta-
tást, és megszűnés fenyegette a békéstarkosi zeneiskolát. E problé-
mák súlyosan érintették a zeneköltőt, aki ekkoriban kevés alka-
lommal nyilatkozott a lapokban. Gách Mariann kérésére mégis
kötélnek állt. A beszélgetésre Palló Imre pándi nyaralójának kertjé-
ben került sor, Süketnéma zenészek címmel. Közlésére nem kerülhe-
tett sor, a méltatlan huza-vona mégis pozitívan végződött: Kodály
érvelésének hatására a Zeneművészeti Főiskolán Révai József uta-
sítására ismét oktatni kezdték a szolfézst.

Szokása volt, hogy vendégei jelenlétében köröndi lakásuk sarok-
szobájában zongorázgatott. Ferencsik János így idézte egy ilyen
együttlétüket: „Bachhal foglalkozhatott, mert egy Bach-melódiát ját-
szott el, már nem emlékszem, hogy mit, egyszólamúan, de gyönyö-
rűen. Aztán rám nézett és csak ennyit mondott: »Ezért érdemes élni.«
Ez a mondás akkor mélyen meghatott. És meghat ma is, valahány-
szor visszagondolok erre a jelenetre. Mert igaza volt, igaza van.”

Kodály ezért is élt. A századokból előbányászott kincsek és azok
védelme éltették, s ez a létmódja teszi ma is példaképünkké.
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