•

KÜL O NL EN YO MAT
•

•

A
.

KODALYEMLÉI<I<ONYVBŐL
(ZE NETV DOMÁNYI TANVLMÁNYOK 1.)

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

A~ade", l al

II)'Olnda, Oerlóe ' y·,,'''' 2. -

24012 53 -

FelelO ,

V~

CIIL jfj. P" jkul

f~rcl1'

•
•

•

•

V AR q YA S LAJOS

KODÁLY ÉS A

MA CjYAR ZENETVDOMÁNY

•
•

•

•

•

•

•

•

A ti7.cnn yolcéves Kodál y Zo ltán egyszerre imtko.dk be II Zeneakadém iára
és 31. egyetem bölcsészet i ka rára; egysze rre készül zenésznek , t ud ósnak és
pedagógusnak. J el képes ez az indulás: egész élet pályáján végigkíséri mind a
háromcélkitlizés. Egymást kiegészítő egységbe olvad na in a zenetudós kutatómunkája a zen esze rző alkotó munká jáva l és a nc\'c lö, II kll ltúrpolitikus tevékcn ységéve l. Pedagógus és zenes zerző szerencsés la lálkozásán ak köszönhetjük azokn ak II miívcknck sorozatát . melyeken ma már az ifjúság széles
rétegeit neve lik zenei leg nnivcltté és magyarra . Tudományos kutatóhajlam
Iluivészi be l eé l ő képességgel párosulva hoz létre IlIlí\'cket, mid őn a nemzeti
hagyománynnk olyan emlékeit dolgozza fel. melyek az ö tudományos munkája
nyomán tárultak fel; és alkotó törekvéseinek volt nagy szerepe abban, hogya
népzenekutatás hatalmas nnmkáját vég ig csinálta, mert a z új magyar zenemtívészet fe lépítéséhez ta lált szilárd alapo kat.
Ennek a sokágú munkának és többszörös fe ladahállalásnak nelllcsak
a többszörös képesség a magyarázata; egy nagy nemzeti érzés is hajtja ,
a nemzeti kultúra teljességének az a vágya, mely a reformkor óta a nnyi
nagy szellemünket hatotta át és ha jtotta a nemzeti vonások keresésére iroda lomban , festészetben , zenében , tudományban egya ránt. Az a nemzeti
lelkesedés, lIlely a fiat a l Ba rtókot is Kossuth-szimfón iák írására , Liszt művei
nek tanulmán yozásá ra ösztönzi , az Eöl\'ös-kollégiu lII könyvtá rába n ne\·e lkedö.
búvárkodásra ha jló Kodá ly t a régi magya r iroda lom és a népköltészet fe lé
irányítja . Doktori érteke7.ése lesz a .iUag)'ar 1lét>dal slró/aszerkezelet, ehhez felhasználja a Népraj zi i\h ízeulll akkori legüjabb kincseit: Vikár Béla fon ográ fra vett néjxla lan yagát s ennek az élménynek hatása a latt indu l e lsö
gyiij töút jára l 905-ben . E gy év múlva követi a mindenre fogékony Ba rtók
is és megkezdödik a magyar népzene kintscinek feltárása, melyböl megszületik az új magya r zene és egy üj tudomá ny épül k i, a magyar népzenekutat ás.
A feltáruló népzene nagy emberi és nemzeti értékei és az a nemzeti
érzés. me l)' az il yen értékekért minden áldozat ra képes. magyarázza azt az
évtizedeken át t artó, szenyedél yes gylij tölIlunkát . ame ly önmagában is
e l egendő \'o\na a rra. hogy megörökítse nevüket a tudományban. A népzene
a magya r néprajz legjobban ismert teriileth'é dit kett6jük munkája nyomán :
az ország egész terü1etét, sőt a határon tll1. Bukovinában é l ő magyarság
teriiletét is felkutatták , feljegyeztek lirai dalt, bal ladát , énekes szokásokat,
gyermek játékot és si rat ót, ha ngszeres tánczenét és kolduséneket, a nép nlindell zenei megnyi lvánu lását. E z a mindenre kite rjcdö fi gye lem k ésőbb az
utódok irányításába n még következetesebben é rvén yesült; a t ovábbi kutatás
mindenütt Kodály irányításával és megkezdett munkájuk folytatásaképpen
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haladt tovább. akár a hangszeres zene gyiijtésében. akár az énekes üll1lepi
szokások specialistáinak 111tlJ1kájában. a népénekgyiijtésbcn vagy a falu monográfiák készítésében.
:\. gyiijtés azonban még csak az elsö lépés a tudományban, E7.t az elsii
lépést is lehet ugyan külö n böző módon megtenni. J..:odályék e l ő tt is láttunk
keleteurópai népda lgyiijteményeket, magyart, szlovákot. románt, délszlá"ot.
melyek tübb-kenscbb hozzáértéssel közölnek többé-ke"ésbbé hiteles népi
anyagot (k iilönÖ6en a Ilem-lIlagyarok). mégis éppen ezek a gyiijtelllények
ért et ik Illeg "e lünk f..: odály és Ba rtók munkájának jelentósl'gét. \ 'e lük végre
e l öszőr nyúlt sokolda lúan képzett. elsó,'onalbcli zenész, sót a lkotónlll\'ési'. a
keleteurópai zenei anyaghoz. Ez sok egyéb közölt mcghozta a ke leteurópai
rubato-énekstílus zenei lejegyzésének megoldását , amiben fl régi gyiijteményck ri legkezdet legesc bbek "oltak . Ezze l a né]xlal-lejegrzé"llek olyan maga.;;
sz ín"onalát teremtették meg. amely azót a is mérték a zenefolklór-tudományban. A rubato-d rdok lejegyzése 1l1ií \"(~szi és tudományos kérdés egysze rre,
A nagy m(i,'ész aZ01lna l megérti. hogy ezeknek a da loknak vál t ozó előadása.
pi lla na t nyi ihlet -dikt ::i lta díszít ései. szaba(1, kötetlen ritmusa olyall fontos
része a da lnak. amit ha ne m tudunk megörökíten i, akkor 3 zenei st ílus l éllye~e
megy veszendöbe, \"iszont amint ezt a "áltozást aka rjuk llIe~rögzít e!1i ritlIlik3i ~s telllpó~e 1té r~seine k finom ::irnY31at aib3n, akkor már nem is egy dallamot jegyz ünk fel. hanem annak előadásban "a ló megje lenését. Ez a felismerés n ~pm j zi tudom::inyos prob léma fe lismerése is egyútt al: a népi da llam .
lll int a fo lkl órn3k 1ll3jdnelll minden je lensége, csak 3Z elö3d ás.b31l él. csnk a
mindenkori e l őa d ás \'á ltoz3 t aiban mgad hat ó meg. A műze n ében 11Ieg"an 3
da llam hit eles fOflnáj3. az tÓsa lak ic, amelynek 3pró e lváltozásai az előadásban
csa k másod lagos je l entőség ííek s nJindig a szerző á 1t 31 megírt. hiteles formához viszonyít hatók, A lIépzenébcll nincs előzetes, hiteles kottakép, :\ da llamnak ,'a lamiféle t udatba n é l ő képe csak a mindig Yáltozó eló3dásb3n jut kifejezésre. Ha tehát ezt meg aka rj uk ragadni, szembekerüliink a \"ersszakról \·ers·
sza k m ,'a ló változások pon t os " isszaadásanak feladatá,·a l. Igy jutott cl
Kod ály e l ső k iad ványuk. az Erdélyi magrarság részlet es l"$ aprólékos rubat olejegyzése i után a több versszakos fe h'ét elek minden változás:\nak fe ltünt et éséig a lYagyszaloll/ai C)'iijtés·ben . majd mintaképnek számító I{ ömíus
J':' e/emell ba lladaköz léséig, E z al'. 1926·ban megjelent közlemény egy ba llaela
36 \"e rsszakána k pont os felvéte lét ad ja. minden elóadásbcli ::irnY3 Iatá,·al.
nlÍndell p ill anat nyi dltozásá"al együtt. Itt megin t t a p3szt a lhatjuk a 1I11h'észi
és tudományos szempontok eh-álaszt hat at lanságát; ez a közlL'Sl11ód egy
míí\'észiell fe lépített kompozíciót is meg ak3 r örökít elli. amelyben minden
vá ltozásna k miívész.i jelentösége is "a n : 3 hangula t. 3 tart alOIll és a 1I1(in;szi
vá ltozatosság követ elményei szerint d ltozik rit mus. tempó. söt 3 díszítés és
l11ag3 a da ll311lvona l is, ezá lta l a da llam nak a tud3t ban é l ő képe is mindig
ú j és {lj l11eg\"il ágításba keriil az érze lem Iml!ámzása szerint. 'I'udományos
hit el és esztétika i ért ék t eh::it elvá laszthat atlanu l összefonódik ebbeu a tudomán yos köz lésbeu . éppen ügy. mint egy-egy alkotásában, A zenc{olk Jór
t udományában nem is lehet ett \'olna nagyot alkot ni míi\'észi n3gy~ág nélkül.
Zenefolk lórunk fej Ict tsl"gének magyaráz3t a talán éppen 3 bban \"3n. hogy szerencsésen összefonód ott benne 3Z eszt ét ikai érdeklődés a tttd01l1ányos érdeklőc1éssel.
:\ Iost még csak a r ra gondoljunk. hogy milyen külön leges g:riijtési teljesítmény egy ilyen hosszü bal13da átélt előadá sátm k (eh'étele! Hisze n ez
még a fonog ráf-ko rban történt , nelll a tökéletes, "~gtelen hosszLÍ magne·
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t ofon·fekételek idején. amikor még négy-öt ,'erssz3k után cserélni kellett a
henge rt. félbesz3 kitani az elŐ3 d ót! Elképze lhetjük. hogy ilyen körülmények
között milyen gyiijtötapintat és gyakorlat kellett egy hossz tÍ ba llaeL'l :ítélt
clőaehisának fOllográfra·, ·ételéhez! .Ekkor látjuk teljes összetettsúgébcn azt a
szellemi munkát, ami o"'an tud01lláll\'os és mií"észi eredmé1l\'eket hozott,
mint J...;:od::i ly népzcnegyÚjtése és kutatómunkája,
'
A lejcgyzés1llód fejlettsége mellett 31. anyag rendsze rezése 31. 3 másik
nagy ,'í\"luány. 3111it a keleteurópai népzenetudományban J...;:odály és Bart ók
meghonos it. Ennek ki'szönhetö. hogy gyiijteményeink nem d3 11al11ok rendszert elen halmazat adják. l1leJyböl csak tetszés a13pján lehet szemelgetni. de ame ly
összehason lító munka ra csak az emlékezőtehetség bizollyt313n teljesítményei
a lapján h3swálh3tó. :'> l ár a legel ső magy3r és román kiadványokban zenei leg
rendezett :luyagot adnak s ez is egyedülálló a finn gyiijtemények óta a nemzetközi irod alomb3n. Ilmari f...: rolm relldszerezési eh-ének átültetése a 1lI3gy3rba
sz int én a fillll-u~or tanu lmányokat fo lytató, finn és magyar dalokat össze·
hason1itó. má r 1906-ban a f..: ale\"a l a~ntnók ri t lllllsá\"al fogla lkozó J..:odály
sokirá nyú t'ordekliidésélH::k kliszünhe tő.
A nagy né pda l gyüjt~sbc ll a ll é phagyol1lány értékei között sok olyan
da l13111 is fe l"úmc került. Illel)' kii1ünböző régi korok magyar miizenéjéb01
1lI3radt fenn a \lep emlékezet ében. A régi magyar irodalmat o ly jól i s me rő.
zenei mlÍltUll k minden kis cm lékét gondosan számon ta rtó . türténeti érdek lödésü
J..:odá lynak ezek a fe lbukknnó régiségek nem ker ülhett ék el fi gyeimét. Itt
t3 1ált rá az egyéniség:ének legmeg felelöbb prob lémák ra és itt hozta lét re zenet udomány i ered ményeinek egy ik l egjelentőse bb részét , :\lert 3 néphagyoll1állyball együtt ta lá lta a nép álta l ő rzött és fej lesztett ösi hagyományt a
magyar 1l13gaskultúm minden st ilustöreb'ésének legszebb eredménreh'el :
k is keretek közt a teljes magyar zenei ll1últat és szen 'es zellekultúrát: s me rt
ennek ,'izsgálatában. összefliggéseinek teljes feltárásá ban mindkét haj lamát
k ielégít hette; egyesithette a népzenei gyüjtö és kutató szen\"Cdélyét II történeti·
filológiai büvárkodássa l. Felfedezései nyomán az egésl. magrar zenetörténeti
k ut atás t'lj utakm tért. helyesebben ujjászii letett , A magyar zenetörténct, kü·
lönöscn a X] X, századnál régebbi korok ba n úgyszóldn em lékek nélkiil állt. Ami
kevés fe ljegyzL'Siillk \"ol t . az túl nyomórészt hiányos. Yázlatos ,'agy hibás, \'ilági
zenei életiinknjl l..'Sa k itt-ott. egy-cgy \'élet lenül felbukkanó adat nyujtott
h iányos képet. Ezt;\ képet csak a néphagyolllányban fell 1l11l3 mdt. teljcs é rtékű.
é lö .adatok« t udj::ik kiegésziteui . gazdagon d íszített . 1l1l1\"észi előadás ú lírai
és ba llada-dallamok. t áncda lbmok a h3ngszeres e l őadás hagyományos ékesítései,'el. A magya r zenet örténet ada ttára hat almasra felduzzadt 3 népzene
1l1e~isl1lerésé \'e1. Ua ll am t a la ll szö\'e~ek kapt ák meg d3 11amaik3t, 01\'ash3·
t at lan fe ljegyzések 111egfej t ésiiket. (b lla mdza k az élö e lö3d::is te ljességét:
sok Yi t ás kérdés megoldódott , összefüggések tárultak fel. korszakok stílus3i és
fej lödésmenet e ra jzolód ott ki \"ilágosab ban az új adat okbó l. Néprajz és ze lle·
törtél/et címen 1933-ba n fogla lta össze Kodály e l őször a hagyomány zenetörténeti je lent öségét és 11lutatt 3 be tanu lságos példákon. hogy Illit jelent a
népi 3(bt és l11cllnyit ér 3 tört éneti feljegyzés a mi saját os zenetörténeti helyzettinkben. De ennek a lIagyjelentöségíi tanulmánynak már majdnem kl,t
é"t izedes elö7.ményei "oltak. 1915- től kezeke je lentek meg títtörö tanul ·
mánY3i. a Hd"oIJ/ 'wldllsém:k jomísa . .ri hitetlen lér; és az Argims,,6/ája,
:\Iind három a zeuctörténet i kut3tasnak m::is-m::is teriiietén \'et fel problémákat és mutat rá oh'an tá\" latokra. me l yekbő l később t3nítdnyainak új kuta51
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tásai nőttek k i új eredményekkel. Az tÁ rgirust: a népi recitáló tizenkettesek
és a XVl. szazadi históriás éuekek kÖ7,ÖS stílus--sajátságaira mutat rá és ebböl
kiindulva fejti meg T inódi elöadási sajátságait, magyarána meg lát szó l a~os
ritmikni kezdetlegességcit. tA hitetlen fér je egy mai magya r és szlovák b... lladában XVL századi ritmus- és ve rsszak-képletet Illulat ki, melynek története
ve rs- és éncktörténctiillknek egyi k érdekes fejel,ete. :\Iindkét tanulmány
a további Tinódi-kutatásnak. dallam- és verstürténeti klltatásoknak alapj a,
n históriás éneken ke resz t ü l pedig meSSzi t ört énet i szá lak követésére ad máig
ösztönzést. A koldu sén e k e kről szóló dolgozat a régi egyházi énckcsköllyn'k
anyagára hívja fel a fi gyelmet. lllclyböl a koldusének . a mai népének. sőt a
Yilági népda l is sok at fen ntartott. E zzel egyrés7.t a ll('IX:llckk utatás elindítója
lett . mely egy egés7.ell kü lön zenei terület megüju lásának forrása, masrészt
újabb zenetörténet i forrá sanyagot \'on bele a kutatásba .
E zek a gondob tébresztö t anu lmányok , új ered mények és állandó
s7.cmé lyes ösztönzése indított a el tanítványainak munkáját, a7.t a nagy lend ü lctü zenetörténet i kutatást , ame lynek ered ményeképpen ma már olyan
magyar zenetörténetröl beszélhet ünk . amely lllűwl öd ést ö rt fne tüllkll c k komol y
részét alkotja .
Ezeknek a t anu lmányoknak már t;utózkodó címe is eláru l yalamit ~
mindig valami meglévőt jelöl . ya bmit . ami kiderii lt . amit az a nyag nyujtott
s amibő l yabmi érdekes köyetkezik . Kodály nell1 sze ret i a nem bizonyítbató
e lméleteket . a könn yelmii köyctkeztetéseket : bevárja. amíg adatokka l
igazolható eredméllyekkel allhat elő. E z nem jelenti a képzcJö erő korlátozását , cS\lk a könnye!mú köyetkeztetés. az id őe l öui megnyilatkozás korlátozasát. A valószín űségek , a merész távlatok nála csak a további vizsgá lódásnak
adnak irányt, de nem szám ítanak addig eredménynek, amíg va lóságos
t ények, adatok nem b izon yítják. E z a szűkszavú fegye lem , ez a tén yekhez
ragaszkodó rea lizmus. ez a tvárni tudás. azokna k sajátsága. akiknek nem kell
sietni ingatag elméletekke l, úgy is yan mindig elég szi lárd lieredményiik. is.
Kod ály minden újabb mun ká ja újabb eredmények sokaságáva l lep meg ;
műzene és népzene összefon ódó prob lémáina k edd ig leggazdagabb összefoglalása .il magyar 'lI epztllt c. t anulmányának ( 1937 ) történeti fejezete ; csu pa
bizollyított összefüggés és abból folyó kö\'Ctkezte1és.
Ugyanezt köszönhetjük Kodá lynak a sziikebb népzenei kutatások területén" Az összehasonlitó kutatás széles te r ületé rő l öt a rokonnépekkel összek ötő szá lak kideritése vonzott a. Se jtés, sőt sokat ígé rő nyom is \'olt ezen a
téren elég: a finn dalok . néhá ny múzeul11 11nkba került mari (cserem isz)
da llam e l ső látás ra kínált párhuzamokat , amelrekböl s i e t ősc bb termés7.ct
már korán le\'onta volna a kö\"etkeztetéseket. Kod :i ly. akit éppen ezek a7.
összefüggések fog la lkoztattak lege rősebben . tudott \'á rni h"tizedeket. amíg
olyan anyag került elő . Illelyből már biztos párhu zamokkal lehetett igazolni
régi dallamaink honfog la láselötti, keleti eredctét. A biztos eredmények ped ig
mindig terebélyesednek. mind ig szélesebb körben s7.ülnek újabb eredményeket. Az a magya r kutatás. a mely magyar és kelet i. öt fokú da lia mok közös problémáira és álta lában az ötfokúságra \'onatkozik, zenet lldománYllnknak eddig
legszebb eredményeit szolgáltatta s történeti szem pon t ból is egyre je lent őse bbé ,"álik, Bánncnn\"it tettek és tesznek hozzá tanít\':ill\'ai. en nek a területnek legszebb eredméilyei és úgyszóldn minden indítása KQ{l ~ly ~ol~~'n~
ne,"éhez füzödik. S itt is tapasztalhatjuk. hegy tudományos es mll\'eszl
érdeklödés egy és oszthatat lan: legdöntőbb tudományos felfedezése. a magyar
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népzene keleti eredetii ötfoküs:iga, a lkotó Illunkájában is mind d(;ntőbb teret
foglal c l.
Azonban nemcsak a néphagyomány ~ I ete, nemcsak az 65i "ollások
"agya régi magyar századok hallf::ja izgatja tudós fs alkotó fantáziáját.
Cgyanez a szenvedély \'onzza a \'erbunkos korához, Erkel , Li szt nemzeti zenei
törekvéseihez. "agy akár a népies Ill(ida l problémái hoz is. Kön y"tárában
külön szekrényeket t öltenek Illeg: az i;';lllert és alig is mert dalszerzök nyomtatás ban megjelent m(ívei. :\ feglepö f:iracbd.got és időt :ildoz névtelen dalok
sze r7.őin e k k illyomozásri. ra. egym:istól á1"\'et t. egynlásna k t u lajdonított &
l1Iagyar
nóták. eredetének tisztázására. S Im ez csa k önmagáért \"a lo ttudós. érdeklő
dés \'ollla. kiifüllcködésnek tarthatnánk , hiszen éppen ö "olt az, aki ezzel a
zené"eI szemben l"S ennek a kilzönségh'e l szemben a népzenét te rjesztette a
lll~gra r" ze t.ei. élet me,gúplOdá:<:i!a. I ~ i~ t i~ a nell~ze! i múlt nak. ('<~y. rl'szérő l van
<;zo. alll! sZI\'ligye" :\lmtan legyozte . IlIIlltan az ertekesebbet Jo~a lba helyezte,
má r nincs oka harcolni el lene. m:ir elismerheti azt, allli bármily csekfly nemzeti értfk benne.
I-.: od:ilrt az <'gis:: mugyar ::l'lIci hagyomány érdekli , a?ért fordul alkotó
érdek lödésscl a "erbunkoshoz is és minden régi magyar tánczenéhez, Ennek
kutatásában ugyanlÍgy otthoIlus. mint a llIagy:1r z('n(·történet bármely részébell, a n yagisllleretfve l, á lIa nel") ü~ztüm.f"é\'el szelleme ezen a teriilett:n is állandó
hatóerö. Ta lán nem is he lyes itt ~anyagismeret~-rö l beSZl,llIi. Ami magya r
zene ismeretes b:irmely korból, ak:irmilyen kis fe ljegyzés, emlék me rül fe l az
j"lIIeretlen sé~böl, azt szinte fe lszh"ja magába , körülfonja tudom:inyos és
alkotói érdek lödéshe l és "agy összefiiggésbe á ll ítja. ha cs..'l k törtfneti érték,
"agy lll\h"l'Szi beleéléssel mű,"é form:ilja, ha esztétik ai érték, A magyar IIl1í lt
rekollstftlkciójanak szem"edélye ez, kft féle képességgel, alkotói és tudomá nyos
képességgel egysze rre. A mag:yar lIIih'észet ismeri már e7.t a lelki alka to~
Arany j :inosban . .4.1. »epik ai hite l. keresése tulajdonképpen Ilg:yanez a szellemI
mugatart:is : az irodalmi nnilt ellllfkeinek felszídsa. kapcsolódás hozzá,
todbbsz(in"':se. az em lékek ből kifrezhetö nníltnak magasa bb fokon való
lIjjáterellltése" Az ilyen terlllészctné l . tudolll:inyos lllunka ~ az éSZllek közremiíködése abban. ami elöbb az ösztiinös én lllunkri.ja : érzés és hangu lat.
;.;rem "a lami kiilön :iga a Illullkásság nak. nem külön képessl-gek találkozása,
hanem egészségesen fejlett, harmonikus sze llem központi problfmájának
kisugárzása minden sze llemi IIIcgnyildllu lásra; az éfl.e lmi élet fo lytat:isa az
érte lem teriiletén.
A k i;zponti probléma a nemzeti kiJújssl~ élete, Ahol hi:inyok \"annak,
ott scgítelli kell. Ha a múlt töredi-kes, llelll eléggé fényes. a tiJredékeket kell
mih"ekké felépíteni" Arany 'K'pikai hitelii ~ történeti e lbeszé l ő 1llii\'eit írja a
hi:inyzó eposl.ok és balladák pótlására. I-.: odúly a Illeg nelll ~ziiletett, csak
lehetsi-g:es ~\'C rb llnkos ~ Ill(iwk helyett írja Ga lántai, :\laros.~l. éki tánca it , a
1-1 á ry j {lllOS és Székclyfonó t <1m:m \lzsik:ijú t. .:--;rem ,"életlen. hog:y amikor hodá ly
het\"elledik sl.iiletésnapját t.·s egyben fé lszft zados "lllllkáss:i~:it iinnepeljük,
éppen Arany Jdn os ké:.irafos J/ rp d(flgyii;feménybuk saj tó al:i rendezésé\"el
foglalkozik. A magyar kultúra két lIagy rokon alakja, a két nag-y ha~"oI1lány
ápoló fog kezet ebben a kiaddnyban ; két alkotómii\'l'5z éppen a tudomány
teriiletén találkozik" Szépen jelkfpezi ez a találkozás mindkettőjük tudatos
magat.a rtásá t é l nlén~"\"ilágukka l ,;zem ben.
De a tudós szem nemcsak a llltíltat figyeli. Akinek a közösségi élet a fő
problémája, az tudományá,"a l a jelent is s~-:;íti" Roda,," :illandó nyeh'észeti
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érdeklödése, a népnyelv és a régi nye lv gazdagsága iránti fogékonysága együtt
jár azza l is, hogya köznyelv romlásának jeleit is észreveszi. Riadója kiejtésiink
romlástÍról, a kiejtésversenyek életre hívása ugyanannak a magatartásnak
másik oldala, mint a népi szövegek kiejtési sajátsagainak, fonetikai gazdag~
ságának gondos megörökítése közléseiben vagy az elmaradt néprétegek zenei
emelkedésének segítése könnyíi, magya r szellemű pedagógiai míívekkel.
És itt is tlj ra szemünkbe ötlik az Arany-párhuzam: ö is népi ~pon yváh akart
írni a nép iroda lmi ízlésének műve l ésére, Zrinyit át aka rta írni a népnek,
nyelvünk tisztaságáért, egy-egy fordul atáért megújnló harcokat vívott a
tudomán)', a gúny és a példa fegyve reivel.
Kodá ly is, mint Arany J ános, alkotó, akinek számára személyes szükség
a nemzeti élet egészsége és annak legszebb megnyilatkozása, a nemzeti
műveltség. Ezt a nemzeti műveltséget szolgálja a lkotó képességé,vel a jelenben, ehhez tapad a mü ltban. Minthogy az igazi alkotás az érzelem-és ösztönv ilág élményeinek felvilla nása az értelem fényéné l. ahol értelmi és ösztönös
működés egyenra ngú. gyakori jelenség, hogy nagy alkotók a ludat fegyverével, a tudománnya l is Illeg akarják hódítan i élményük legfontosabb
területeit. Kodály, a népi-nemzeti klasszicizmus megteremtöje a zenében ,
a nagy magyar költöhöz hasonlóan a népi-nemzeti hagyomány tudományos
kutatójává is vá lt . Tudományos munkájának eredményei világviszonylatban
is jelentősek, mint zeneszerzői a lkotó munkája. De szűkebb közössége k ülön
számon tartja azt a szellemi erőt, amit csak nekünk, a mi problémáink megoldására szánt. Ezért a szellemi lIIagatartásért a legnemzetibb szellemei közt
tiszteli őt az egész nemzet, ügy is mint tudóst. úgy is mint alkotóművész t
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