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Amikor egy mű hatása a folytonos emlékezésben sem veszít ere jéből, mikor al 

újabb és újabbélinények mindig igazolják és g'azdagítják a behnünk,~lő emJéket, ami
kor tuciatáraébredünk annak, hog'y a mű jeleI1tőségebenriünk az időteltévelegyre 

. ,nő,:.:kkor válik 2zalkotás számunkra remekm~vé. Igy nőtt meg bennünk a Psalmus 
is eddigi élete' folyamán, ,Huszonöt év eg)', mű életében nem nagy idŐ,.dearra elég, 

'hogy ezt á 't1ávlatotmegadja annak' az ét;zésÍlek~ me;ly~,róla aléhikbenkia1akult. 
A Psa,lmusrólhenúünKéilkotott kép már nem fog változni:mennél·fökozottabb váral-" 
kozással nézünk elébe~'annál világosabban látjuk.tök~l~tességél ' ". . 

CsalhataHanul biztos, indítással ,ragad meg miQdjárt- aZ Jelso hangokban. Vad 
.szenvedély "iharzikfel a zenekarhan, néhány ütemben hallatlan 'feszültség ,halmoiódik 
fel, aztán a hullámok hirtelen .leomlanak .és várakózástól fűtött hangulat vezet át ;.j 

mH vaÍódi kezdetéhá,ahol megszólal ,az énekk>:ir.· Egyszerre különös, ,sejtelmes vi
Jágban . vagyunk: ez. a piano kórus-hang az emberen-túli világból szól felénk. S ez a 

, mindennap9k feleHi, '. 'különös hangu1:lt '. megmaradt .akkor is, mikQJ <l'kórus-háttérből . 
kilép a zsoltáros.és megkezdi éneké~ A zenekar tűtött hangzásokkal kísér: foJtott 
-zsongássaJ, nyugtalanul porzongó futarnokkal, vagyfelcs,apÓ, kitörésekkeI; az éneke,s 
,pedig könyörög; vádol, retteg és' átkozódik.' A szavak, a panasz, azindulat-'hullámzás 
mélyen emberi, mégis megmnrad valami álomszeirű távolságban: válami költői való
:sz~rűtlenségben. Az ének nemes vonala, az akordok zsúfolt hangulatamegtartja val6-
:ságfő!ötti lebegésében. ' ..' . . 

'. Az' indulatok pedig egyre magasabbrlá csapnak; egyre fojtotfabbpianók . elleni. 
téte feszül a kitörésekberL A sejtelme s ,kórus"téma isegyresodróbb lendülettel Ke· 
reng közelebb' a fokozá_sok tetőpont jain; utoljára hatalmas többszólamú tételben' tor
nyosul fel, mely háborogva, fel-felcsapó hullámokban nyugszik.el. Végül már együtt 
jajgat a kórus is énekessel: "En pedig, pram, PIozzcid kiáltok. ' .. az ellenségtől, mert 
-én igen tartok!" Azután az utolsó, legnagyobb fokozás elo ét még egyszer egy lélegzet· 
elárIító, nagyívűpianOi-Xohászkodás égi fényű hárfahangza19k 'fölött; h,ogy lüána dobok" 
és harsonák közt annál magasabbracsapjon az ének: "Igaz vagy,Utaml" Mindent 
betetőz az . eget ostromló, többszólamú összkarr, míg a harsogó zenekarban egysJ.erre 
megjelenik a bevezetés ismert szólama .és mint.' varázsigére,a hullámok újra leotJ:?la
nak és meg'Jntsejtelmes távolságban szól<i.z' els'ő ének. Mind jobban halkul, míg 1as- . 
san beletLlnika végtelenb~: Az égi kapuk bez~fulnak,' az álomkép ·eltűnika szemünk 
elől. A klassz'kus mű' csodáját éltük át: egyörökkévaIó világnak képe tünt fel előt}· 
tünk, me1ynekemléketovábbkísér a mű elhangzás,a után i~ . 

. \ A költOi .viiágnak. ez . ca távolító., me'gnemesítö 'm~gassága, 'melyben a; emberi 
indulatok olyan átszűrten; olyan ünnepélyes távolságból v!sszhangzanak, ez a Psalmus 
.tJJköi:ójánaksajátos ereje,mely minden kortársától megkülönbözteti. A modern zene, 

. irodalomban Kod~ly egyedül képviseli a mcgas, ünnepi stílust. Az alkotónak ez a hj

. tája a !Dűvészetet abban/érzi, hogy a mindennápiviIág fölé eme1lkedl1e1 és rendkivüli 
"'hangon szólhat· az e1TIbefe~hei. Régi kulturák "nagy stílusa" volt ilyen, melyen szer-

tG,rtásaik, a tragédiák,.'az ünnepi himnuszok szóltak. S mint a régii kulturákbán, ugyaI1l
úgy Küdályná! is elválas~thatatlanul összefonódik az ü,nnepi' emelkedettség. a régiség' 
'hangul.atávaJ. Minden népkölt~szet ;ismeri az arhaiiálás ésodálatos ere jét: ha' szokát
'lant',nagyszerűt akar éreztetni; a mult harigl!.~atáva1 teszi nyelvét,ürmepélyessé. Ez 
vonzZa Kodály t 'is ellenállhatatlanul ct régi korok felé. A multna k van a legerősebb' 
'h,wgulata s aminek eros '-hangulata van, aZJ11áf, nem mindennapi. Ezért 'éli bele' magát 
'Oly szívesen let'ünt kOlrok stílusába. S ezért· nem érzi szükségét p, m.odern hangzá-
sok keresésének sem; . hangzáS2.<in.ak nem a dfsszonanciák merészsége ad . újszerűséget, 
hanem hangjJJ,atainak. különleges voltá; 11ang-zásai ~gyéniek, mert különl~ges hangu
latokn_ak cegyszeri" slírítetf kifejezései. Ehhez elég a modern . vívmányökból annyit .. 
hozzáadni, amenny} éppen csak eltá yoIítja a. megszokott teguáptÓl'..::. él köznapiasság-

,tól; elég a modernség leszürt, firom' zománcáva!l befuttatni" i-Iogy tokéietesen újszerÍÍ 
legyen. Ezért nem :érzLinknála törést,ha "felelevenít", ha a ~régi Korok hangulatába.' 
éli bele magát. Ugyanaz a modern 2.1kotáakkor is, amikor tökéletesen érezteti egy 
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.-más' vílág levegőjét is."A Galántai tán~ok, midőn' a verbunkos Világát ,idézi feI,~gy::: 
uttaI tökéletesen modern <tlkotás. Egyszerre stílszerű és . korszerű. .' 

Ennek a kettősség'nek, rrlestet~ég~,e1í titka az a k~nnydség,mellyer'régi érlel
mezésűharmóniákbó~ a légélesebbdisszonanciÍák világába ltudát1épni. Minden ~belei~ 
fér ,~tí1usába: a csitári-dal szinte hagypmányos kíséröáko'rdjai, vagy vijjogó, egy .. 
másra Jorlódó kvartok a' Székely~fonósiratójában;különösen 'ZÚR'Ó mellékheted-fordí-

'tások,vagy B2.'rtók legmeré!,!zebb hangzás,aira emlékeztető secund~ütközések a Bárcsai, 
'a ,~\ádá:r ,Kata zo~gorakíSéretébefi.:,Mirí.4en, egységbe c 'Dlva,d, merL, mindeptarra haszO' 

n31 feI,hogymondarlivalóját,eltOlja, ~e,gy,níás síkra: ,á 'költészefnek közú,apok feletti", 
jelentőség'g'el 'teli világába. MindIg 'ebből a világból hotnak ü~énetetézek,',a, harmó-" 
niák,azért ,erezzük őket annyiraegyne~ minden különbségellel!ére,! azért, olyan egy::: 

, ,ségesez :'l' stlilus, bármilyen elle l1téteke)tegyéztet ís~ össze rria'gában. ,(:\c<';'; " 

. ,,',' Ezen a komoly, ",ünnépélyes,,'hangoll,csak,migy::'mondanivalók .'stólálhat'nak:rí1eg.· 
, Ezért ',szólal meg 'ritkábban,:mintkof'társai, déézélrt van mindig ,valami sűrítettség a ' , 

szv.váb3,n. (1?salmus, Te, deum1Szé}<,ely fonó, Concerto; Gordpnlúl-hegeclUduo:Jézu3' 
és a kufárok;, énekben a Barcsai balladá, . Sirai:nasnékem):És 'természetes, hogy eia, 
nagy 'mondanivaló csak nagyvonalú for I11ában tud kitárulni. Mindén nágyszabásúihlet 
'a forma nag'yszerŰ boltiveit ,terem:ti'rrieg mhgán9:k. ,Ez nem az ihlettó1 független 'kiÜt~ 
sőség~_" mely ;ícsak" t~ldá§ból' sz;J.imazik; ez ,az ~hlet ~egfontosabb meynyiratko~ásá,; 
magaé1z ,éh:riény., Abban, aUlétgasságban" ahová 'ezazélmé11y ,ragadjá" az alkoLót~ 
mIndent belátni: "a nagy c:súcsokaL a Ilagy mélységekkeJ: együtt és mindenütt az 

, eg'észnekarányaérzik.Ezéi-t ~ születik meg' a Psclmusbari újra a praeklasszikus " kor 
nagy ()ratorium-stílusa. Közös "az ,ihlet nag'yvonalúsága, ázonos a lelki aJkat. Ez az 
~ünnepélyesnagyvonalúság ~'minden oratorium-műfaj alapkövetelménye ':......., a modern 

zeneirodalomban egyedül~lló: Ezért lett a Psalmus a legdiadalmasabb modern kórusl
mű:,melyeteddig kétszáznál többször adtak eIő külföldön s mely annyi nagyszabású 
zenei ünnepségnek volt fénypontja. De-a, Psalmus, '2, Te deum az előadónak is min
dig új • öröm, kórusnak, ,szólisiának egyaránt, annyira "énekelteti mag'át".A klasszi.~ 
kus műnek ez a jel1~mző tulajdonsága - a meg'oldás g''yakorlati2sságá' _i megint 'CL 

kivételes ihlet ,ajándéka. Szererícsés' pillanatokban minden" a helyére kerül, minden ter
mészetesen; "erőltetés nélfül, szinte magától alakul a szólamok énekelhet'őségétől'kezdvf;:, 
a 'hangszerelés hang'szerszetÍi5égéig és a szólista 'ének),beszédének nemes mé,gyars'úgáig. 

Kodály minden nagyobb alkotásaezekkek. az erényekke1iJiiszkélkedik, dea Psal
mus ért~kei valahogy mindegyiknél sŰJíteU'ebbek. Itt mindelméi jobb?uérezzük, hogy 
minden h:::.ngban,mjnden harmóniában az a más "világ szól felénk" mely "nem a való, 
, , . ap-nak é,g'i mása'.'; S ha 'az' értelem ,. boncolgatásáva!l közeledünk. feléje, akkor is 
ei a tökéletesség fogad: kerekség', zártság, arány és természetesen kibontakozó Ilagy
ság. Ha pedig a magyarság külön igényével hézzük, új élmény számunkra, hogy az 
a "való", melynek égi mását kapjuk benne, a legmagyarabb, valóság; népi és törté .. 
heti, ó és új mag'yarság sfilizált világa, az id6feletti magyiarság tükröződése a' mű:-
vészel vJlágában. ;.- , 

Müvészeti aIlwtások közt L ritkaság az olyan, melyhiánytalanulképvi~elialkot9:" 
ját,. még kevesebb az·. olyian, melyegy", egész. nemzet lTIűvéjszetét mutathatja bé a 
vHágnak. ft g<í,zdag magyaf'irodaJómban nem tud,nánkoly.an· ?1űve~>,em1íteni,mely 
eg'ymagában kiállnatnaazegé s z nevében. Minddg művek SOliOZL::.(,tát szedjük össze 
gondolatban,' "melyek egymast.kiegészítik, magyarázzák Egyedül a fiatd, magyar zene
művész~t hozott" iétre olJ~an mlív e ti, mely sűrítve ffprezentálhaJtja, bármilyen nagy 
alkotások sorakoznak is fel mellette. A, Psalmus. a magyar zenének egyszeri, sűrített 
pillanata, a tokéletes magyar remekmű. . .'" 
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