Visszanézni megtett útra,
akár hegyek kazt, akár oz életben,
nem szerettem soha.
Mindig csak arra néztem,
ami elöttem volt.
Most, hogy szorgos kezek összehordtak
minden babszemet,
amit az élet útján elhullattam,
látszik az út, áttekinthetö kezdetéig.
Mi lehetett a hajtáerö,
amely minden akadály ellenére
máig egyenes úton hol röpítette,
hol vonszolta
ennek az életnek szekerét?
Egy reménytelen, viszonzatlan, viszonozhatatlan szerelem.
A néphez,
melynek ezeréves látható története,
és talán még jobban nyelvében,
da/ában élö többezeréves láthatatlan élete
ellenállhatatlanul vonz magához vérségi kötelék nélkül is.
Kodály Zoltán

Vargyas Lajos

Kodály, a neDlzeti géniusz
Minél fejlettebb egy nemzet kultúrája, annál különbözóbb
művészegyéni5égekben
fejezi ki magát. A nemzeti
jellemnek differenciált, kultúraban gazdag szíMkálája
bomlik Iki; a nagy szellemek
alkotásaiJban minden jellemző
vagy különleges
árnyalata
megjeleni'k a nemzeti léleknek; a szellemi élet nagy
egészében, alkotóinak művé
szi termésében kiteljesedik
minden vonásával a nemzet
lelki arca.
Vannak mégis alkotók, akiket ebből a sokIéleségből különösen magáénak érez a közösség, akik életművében a
nemzeti bélyeg szinte sűrített
formában kap kifejezést. Ezek
legfőbb élményüknek érzik a
különleges magyar világot,
ezt akarják egész életük
munkájával muveszl sÍlkon
kifejezni. Kia~akul bennük a
magyarságnak egy gazdag,
teljes, magas rendű képe, ezt
építik föl részeiból: a népélet dús sokféleségéból, a történeLmi múlt magyarjairból
vagy az ősi mondák világából. lróin'k közül ez hlajtotta
Ar.any Jánost, a népé let epikusát a honfoglalás előtti
korok mondáühoz; ezt tette
Móricz Zsigmond regényeiben. amikor hatalmas emberteremtő művészetével szinte
mindent felmarkolt, ami magyar, s a típusok végtelen
során keresztül zsúfolt sokaságban öntötte az embert, az
örök, időfölötii magyart.
De talán senki sincs a magyar szellemi életben, akit a
nemzeti léleknek ez a meglátott, magas rendű ,k épe annyira megszállott volna, mint

Kodály. Amit a két nagy epikus tett az irodalomban, a2lt
tette ő a zenében talán még
tudatosabban. Ez a LIl1~zál
lottság hajtotta, amiokQr a
magyar falvakat járta a fölfedező
izgaLmával Pozson,y tól Bukovináig, hogy feltárja
az ismeretlen s, már-már veszendőben levő hagyományt.
Ez adta az erőt, hogy egy
élet mun'kájáva! tár}a fel a
benne rejlő művészi értéket
és történelmi tanulságokat.
Ezért kutatott elsárgult papí.
rokon régi korok ha'ngulatá1
őrző táncok után : hogy öszszerakja a nemzeti lélek minden színét, minden megbalált
hangját egy nagy, egyetemes,
összefoglaló
képbe.
Almit
Wagner az ősger>mán mítoszokban látott : a nemzeti jellem őserejű, csorbítatlan és
gazdag világát, azt Kodály az
élő néphagyománytban találta
meg: a néplélek ga~dagságá
ban, a népzenében.
Ettől
kezdve élete célja ennek a
népléleknek kifejezése. Számára a népzene nemcsak zenei ösztönzéseket jelentett,
nemcsak elemeket, amelyeket
beleépíthetett egy új művészi
stílus épületÉibe, hanem olyan
élményt, amelyet szoLgálni
akar.t, hogy mindaz, ami benne érzelmi mélység, különös
zenei megnyilatkozási fomna,
egy sajátos arcú emberség, az
ő művészetén keresztül szólaljűn
meg egy nagyvonalú
művészi eLképzelés egységében. Nem téma, hanem az
a~kotás központja, célja.
Ennek a megelevenítő munkának SQkféle fokozata van .
AmikQr a dalokat külön-külön
adja
zong·arakísérettel

vagy kórusfeldolgozásban, akkor is túlnő a feldolgozás a
"zongorakíséret" szokott fogalmán : leLki tartalmában
felnagyíitja, hatásában feLfokozza. Bár a dallamok önmagukban is a népzeJlle legnemesebb darabjai, amelyekben
a néplélek legmélyebb hangja szólal meg, de ami a;bban
egyszerű esllközökkel kifejezett éLmény, azt építi föl
nagy művé a nagyobb keretek, a gazdagabb eszközök, a
szélesebb művészi fOl'ma segítségével, hangulatában kiemelve és felfokozva. Igy lesz
az egyszerű négysoros daLból
kompozíció.
Gondoljunk a
Magyar Népzene sorozat egyegy több strófás balladájára
vagy bármelyik darabjára :
ha a hangulati felépítést, a
kifogyhatatlan
ga1Jdagsággal
ömlő költői fantá1liát és zenei invenciót tekintjük, kétségtelen, hogy minden egyes
feldoLgozás eredeti költői lelemény. De olyan alkotás,
amely a feldolgozott népdal
és a teljes néplrultúra szellemét s·z olgálja kongeniális beleérzéssel.

A da/: a néplé/ek hangja
Fokűzottan érvényes mindez kórus-feldolgozásaioo. Egy
Molnár Anna vagy a különösen szuggesztív Székely keserves a népda,l költői tartaImánaIk, hangulatvilágána'k átérzésében és művészi feUokozásátban
felmmúlhataJtian
példák.
Kodály azonban enné'! is
továbbment. Nem elégítette
ki még az ilyen felfokozó ereJU feldolgozás sem. Mert így
az egyes dal milJldi'g csak ki-

szakított része a nepi világnak; annak a világnak, amely
ezer és ezer népdalból l.eszű.
rödve és ezer és ezer é.Jethelyzeté~l a háttérben, egy
nagy, egységes érzelemvilág,
egy saj,átos emberi, vi!Iág ,k épével élt lelkében. Minél tőb
bet fe~marloolni ebool az emberi violágbó~, minél tetjesebb
képet adni róla: ez volt árlandó törekvése. Folkloristaként nem szűnt meg hangoztatni: hogy csak az értheti
meg igazán a népdalt, aki azt
a valóságban, a maga környezetének sokféle színével
együ<tt ismeri, s azt kívánta
a művészetben is: a népéletet a maga teljességével odarajzolni a dalok köré.
Ezt a célt szolgálták több
népdalból összefűzött, cikli:kus
kórusmúvei, a Karádi nóták,
a Mátrai képek. Mindkettő
valóságos életkép. Egyik dal
a más~k.at egészíti ki és ki:kerekíti allt a képet, amit mindegyi'k külön-külö!'l ad a népéletrőL A Karádi nóitákban
egész betyártörténet játszódik
le : három~négy dalban előttünk áll a mulató, hetyke,
zsandárokkal dacoló, majd a
bíráknak könyörgő, babájá-tól
búcsúzó betyár alakja, utána
pedig ellentétképpen a gondtalan mindennapok szeretkező, tréfálkozó,. felelőtlen emberének hangja: a kanásznóta és hangulatban rokon társai, a falusi élet köznapjainak dús televénye. A feldolgozás csodálatos intenzitással
tudja megeleveníteni a dalok
mögött meglátott életet a
bennük megérzeilt hangulat
felfokozásával. Nem programzenéről van szó ezek.ben: a
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legnemesebb értelemben vett
költői ábrázoJásrói, amely egy
jellemző
érzelmi
vonással
felidézi lelkünkben az élet
egy darabját.

A Mátrai képektöl
a Székely fonóig
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Ennek a múfajnak legl1agyoblb és máig utól nem ért
példája a Mátrai képek. Fbben a négy tételre tagolódó,
hatalmas kóru5képbeo idóhéjban benne van színte az eeész
népé'let minden jellemzó vooásával. A Vidrlódlti betyár
baUadájában a hÓ5iés tragi.kus elem s a begyviidék titokzatos. komor ban,gulatai keverednek a oépé1et emelIkedett, megilletődött pill.anataiVaL A sötét színek után más
YiIágiba jutunk: a sreretótól
való búCSÚzás, a honvágy és
bánat, a gyengéd kedveSkedés baogjai után kitör az
öröm. s az újjongó mulatsággal áH össze a mű teljes életképpé. Az egyes dallamok
igy, kompozícióba beállítva.
egymást erősítve egy vidék,
egy nép sajátos :SZÍDeit, életének jeJ.lemzó piUanatatt is
f.eUdéZik, s így hatásban fell'okozOOn.ak..
Még ez sem voU az a megoldás, amit véglegesnek érrett volna.. Mert eze!kben a
lkórusokbcan még mindig csalk
a kölmi fantáúa ereje éreztet meg wBamit a népé[et színeiből a daloIron keresztül,
ahelyett, hogy maga ez az
élet magyarázná az egyes dalokat a maga ez.erféleképpen
váltam helyzeteíve2. örömebánata. tréfái és halálfélelme
sajátos haugulatával, embertíplllsainak az élet Iáiliinböző
heDyzeteiben való viselkedéséveL Bármennyire nagyléle,g.zetú kórusmű is míndket00, csak oébány válogatott
dallam. néhány jellemző vonás felriUantására alkaDmas
Aki a oépélet
teljességét
akar1a bemutatni, az szük~pen jutott el a szinpadi ábrázo1ásig.
Első próbája volt ennek a
Há'1l JáfJDS_ A naiv népi mese~ot
utárumú hivalloU
smvegkönyv alkalmad: adott
a szerzDne!k arra, hogy a zeÚIJeIl hiUlesebb képét adja
mindannak, amí. a nép vágyaiban és képzeletében él A
szíruiús zenekari hangzásoltkal aJáleSteU dalbetétek már
va!óban waDami éle&ereltben
- bár mesesreril, mégas népi
é'letkeretben állnak őssze
a magyar nép érulemviiiJ.á,gának hiteles tablójári,.
A következő lépés azután
már meghoz4a a tö.k életes
megold.ást_ A SzékelJl fonó az
a csúcs, a:melynél magasabbra ezen a reren .nem lehet
emelkedn[. A röY:id meseváz,
amit KOOá!y állito.tt össze a
felhasználni kivánt damak taI'tlilinának megf.elel5en, csak
annyit alkar elérni, hogy mjné'! több, minél jellemzőblb
élethelyze1et mutasson be., ,a z
érzelmek: minél ttöbb árnyaJlatára adjon aJikammat háUér-

ként az ~es dalokboz, amelyekben lejátszódik az egész
élet. Itt a mese., a játék a
dalokhoz készült Vagyis az
ideális,
korszerű,
stilizált
színpadot valósítja meg, s
vele együtt a korszerű, stilizált zenedrámát: nem akarja
a reális valóságot állitani a
színre, ami éneketve-zenélve
úgyis mindíg irreális: hanem
egy elvont, valóság fölötti
élethátteret ad a zenének,
amelyben igazában lefolyik a
cselekmény, ,.a valóság égi
mása"_ Ennek a stilizált háttérnek csak annyi a szerepe.
hogy minden dalt azzal az
életbelyzettel
érteJmezzen,
amelyből .s zületett. A
játék,
a trefa. a fonóhiizi szómkozáso'k, szerelem, elválás, ha~
iál, a képzelet színes vagy
groteszk képei. végtelen sok
bánat - ez az alaphangja az
egész darabnak. akárcsak az
egész ~pdalnak",kevés öröm
vegyítve sok bánattal", mint
Arany írja végül felszabadult ujjon. Mindez a
oépéletbó1 vett megfelelő jelenettel és alakoIkkal aláfestve összefonódik egy nagy
egységgé: a népélet teljes és
művészi freskójává.
Másik egysége a műnek a
művészi felépítés nagy egysége, ,a bánat és az öröm, a
hangulatok és az érzelmek
arányOS váltakozása, az ebből
adódó
művészi
egyens6ly,
aminek k!ét nagy pillére van:
a középre helyezett, hatalmas
sirató s vele szemben a lakodalom tombolása a finá1éban.
A kegyetlen, hideg k:vartoszloplból vijjogó siratóban a haláltól megrémült embemek
szinte primitív döbbeneret é ljük át. Minden bánat és végte!el szomorúság, ami odáig
lejátszódott, s amit még ezután elsírnak,. kétszeres jelentőséget kap ennek a baláldöbbenetnek árnyékában. Ha
az életet ez a sötét megsemmisülés várja, akkor annál
inkább kivánja a llélek a boldogsá.got, annál kevésbé tudja elviselni" hogy az é!etben
is csak szomorkodnia lehet.
Ez a sö1é árnyék borong t0vább a tudat alatt az egész
darabon.. Az egymástól elválasztott pár bánatát ez árnyékolja az utolsó jelenetekben
vigasrta,an, szomorúsággá" és
ettól szabadulnak fel az egymásrataJátás végső boldogságában. A szerző tudatosan ki
is emeli mindezt a választott
szövege'kkel: .,en
Istenem,
sok b1Ím után adj egy csekély jót iis irnmárl ... ~ Istelem, add megérnem. Kit
szeretelk., avval élneol !" "Ha
ezt meg nem adod nékem. ~n
Istenem, végy el engem !"Q;
lrit:ör feIlsmbadulltan és vadul
az ujjongó öröm. A bánattól
meggyötört, a haláltól megijes7J1ettem'ber mégis . talál
egy ponit<Jt az életben, ahol
kárpótlást kaPhat, az egyetlen, rövid örömöt: S mert oly
rettenetes és ijesztő volt a
sirató, ,a ha'lálvízió, ,a zért

olyan tomboló a finálé, hogy
szinte szétveti a falakat Ez
a hatalmas koncepció méltán
sorakozik nagy alkotásai. a
Psalmus vagy a Te Deum
mellé, koronájaként mindannak, amit Kodály a folklórra
épúló múfajokbao alkotott.
Abban a képben. amit az önmagát kereső nemzet alkot
magáról, most már ez a hatalmas szintézis is ott lesz
nemzetünk tudatában, irodalmunk annyi hasonló, nagy
szintézise között..

A tudós és a művész
Ami a népdalhoz vezette.,
hogy a benne megnyilatkozó
nemzeti lélek vonáSait fejez-.
ze ki raj4a keresztiü, ugyanaz vezette, amidőn a történeti magyarság zenei megnyilatkozásait kelti életre elfeledett vagy már csak eldugott
falvak cigányainak bangsze-

ren

élő

régi tánrokban, s
bennük régi korok bangula-

lát idézi föl. a magyarság sajátos régi stílusait fejleszti ki
múltidéző. egyúttal kon;zerú
alkrotá.sokká. A Gal.ánt4i táncok témáját régi följeg.vzésben találta, a M4ro.uzéki táncok témái élő hagyomáoyból
származnak, erdélyi hagyományőrző
cigányok és parasztzenéuek hangszeres darabjaibé)l De ezúttal a hagyomány múlt századok feledésbe merült zenéjét tartotta
fenn.. Verbunkosai, amelyeket
a Báty .Jánosban vagy a székely
fonó
táncjetenetében
hallhatunk, Liszt hagyományát követik: ó is fel akarta
emelni a verbunkost a magasrendű
múzene YiIágába
Csakhogy Kodály már Lisztnéi biztosabb talajon áUt.
amikor ehhez a
zenéhez
oyúlt: az egész magyar hagyomány ismerete, a régi korok
zenéjének
felkutatása,
veleszúletett s tudományos
kutatásaiban tudatosult magyar ízlése vezette, hogy mind
a verbunkosban, mind a mege1ózó korok
muzsikájában
megtalálja az igazán eredetit
és a jellemzóen magyart. A
•.fel.do1gozás" nemc:sak megtartja ezt a hangot, hanem
még fokozza is, azaz olyan
lörténekni levegőt ad a mű
veknek, amit csak a tudós
karoló .és II beleérző mú~
egJ/Ütt tud megadni egy alkotásnak.. Mert ebben az ő
megeleveníoo munkájában az
a nagyszerű, hogy benne elválaszilhatatlanul egyesül a
tudÓIS és a művész. Amit a
tudós felkumt és Ikliderit, azt
a muvesz srolaltatja m~
Művészete ezekben a darabdkban
tudós
munkájától
nyeri hi tellét.
Hogy ezt a népzenélhez tapadó munkásságot helyesen
tudjuk értékelni., rá kell mutatnunk művészetének sajátos
jellegére. Ö nem ÖIlmagát keresi műveiben, ön kifejezését
nem betsó világának: mélYsé,g eivet, beHikől való kitárulkozással valósítja meg, mint
a lírikus Bartók. O epikus_

Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek
sajátos
hangulatai,
műveinek nincs n1icája" eoélkúl nem is lehetne mű
vész. Hanem jelenti azt, hogy
inv.e ndója szeret külső dolgokhoz tapadni: nem a megnyiladrozoi akaró belső világ
keresi a kifejezési lehetősé
get, Déba kúlsó elemek felhasználásával is, mint Bartóknál, hanem a kúlsó dolgok
keltik fel benne az élményt:
szöveg,
téma,
stílushagyomány, a hagyománnyal . humanizált paraszti vi!ái- Ezért
tudta magát ann~ átadni a
népzenéoek, és ezért van.
hogy eredeti. alkotásainak legnagyobb részét is a szöveges
művek: teszik ki: dalok, kórusok és nagyzenekari kórusművek

Az epikus lirája
Hogy mennyire van nlicája" is az epikus természetű
alkotónak. legjobban dalai
mutatják. Scbuberteo kívül
nincs még egy zeneszerző, aki
annyira par excellence datköltő lenne, mint ó. Mintegy
negyven eredeti dala mind a
leggazdagabb dallamínvenció,
mély límés költői fantázia
terméke. Nemes veretű melodikája kúlön hang a dalirodalomban. Ez a melodika
is, mint egész vokális zenei
nyelve a kórusok szó1amainak
énekszerúségétól a Psalmu.s
SZlÓlójának "eldamád6jáig annak az űj vokális stJ.'1usnak
eredménye, amit Kodály Bartókkal együtt a népdalból
aIakitott ki saját egyéniségének. megfelelő művészi stnusban.. Múzenei melodika ez a népdal stílusának visszfénye művészi síkon.. Egyúttal
szinte magátől értetődő, hogy
mind nála, mind BartDknál
ez a melodika, ez a deklamáció a nyelv .szelleméből fakad. Egy hosszú, idegen szellemű korszak után újra viszszahelyezí jogaiba a nyelvet_
Ebben olyan a jelentősége
számunkra, mint Wa.goere a
német nyelv számára.
Aki annyira vokális szerző,
mint Kodály, az szükségszerúen jut el a kórusmúvészet
megújitásához.
MuolcáS5ága
ezen a téren a leggazdagabb,
és művészetének ezt a t"és7kt
művelik hazájában legszélesebb tömegek- () maga is, úgy
látszik, ebben érezte magát
leginkább otthon, azért tért
vissza hozzá újm meg újra.,
ezért művelte minden elképzelhető fa,jtáját: 2-3 szólamú kJiS gyerekkarolkat, énekgyakorlatokat és 6-8 szólamú világi és egyházj kórust,
, eredeti témájút vagy népdalfeldolgozást kiapadhatatlan váltomoosságban. A 16.
század nagy vokális kultúrájához kapcsolódik, nemcsak
véletlen egyezés folytán, hanem tudaltosan is. Népdalból
kiművelt s a magyar nyelv
szellemének megfelelő, nemesenvokátis melodika és a 16.
század polifon kultúrája, szigorú .s zólamvezetése egyesült

ná1a egy új kórus-virágzásban. Nyomában ma Magyarországon 'haJtározott vokális
kultúra bontakozott ki világi és egyiházi műfajdkban
egyarálllt. S itt ragadhatj uk
meg Kodály egyéniségének
egy másik vonását, amely
messze túJlép az alikotóművé
szeten, de ami alkotó munkásságárn annyira visszahatott. Ez a kóruskultúra nála
a muveszi irányon túl egyúttal kulturális-szociális fegyver is volt, egy nagyvonalú
művelódéspolit&ai terv eszköze. Evvel akart széles néprétegeket bevezetni a zenei
műveltségJbe, elvinni a ma.g as
művészeti al'kotások me·gértéséig
és
megszerettetéséig.
Nem győzte halllgoztatni , hogy
az énekhang, a kó.ri.1séneklés
a legszegényebbnek is rendel1kezésre áll, valamint az.oknak is művészi ébményre ad
alkabmat. akilmek hangszerjátékra nincs tehetsége. Igy
azok is .részt vehetnek magasrendű zene megszólaltatásában, a zenélés örömében,
alkik máskülönben csak nehezen vagy sohasem jutnának hozzá. Ezért áldozott
annyi időt és gondot az iskolaiénektanításra, a 'kottaismeret 'kö2!kinccsé tételére,
ezért írt annyi iskolai énekg}'a,k orlatot a biainiáktól a
négyszólamú kartételek,ig. Az
a közösségi gond, amely több
nagy alkotót késztetett arra,
hogy megkönnyítse az utat a
hangszeM tanuló gyermekek
számára saját korulk zenéjéhez - gondol.junk Bach kétszólamú
invencióira
vagy
Sch um3ln n gyermek'dambjaira, hogy csaik a legfe.JtűnÓb
beket említsük - , az Kodálynál sdkkaJ nagyobb arányokban jelentkezett. O az egész
nemzetet aikaMa ki,v ezetni a
zenei műveletlens~ól és eljuttatni a magas művészet
nagy élményéhez. Hogy azután et1ból a nem1leiti hiányérzetből fakadó és nemzet.re
szabott mozgalornból vi,l ágmozgalom és világsiker született, az csak azt i,g azolja
hogy ami egy nemzet elóblb~
revitelére alkalmas, az á1talános emJberi érték és más
.nemzetnek is használiható '
vagy 'fordítva : csak az vis~
elő bbre egy nemzetet a fejl ő 
dés ben , ami összemberi vona,t k ozáslban is é rték.

A kórusmüvészet csúcsai
Kizárólag művé s zi cé lú kór u s m űve ibe n n agy stílusgazdagságga l talá lkozunk Eze n
a mode rn szempont ból járatlan úton sokféle lehetőséget
próbá lt ki, sokfé'le irányban
indult el és szinte minden
úto n eljutott a sikeres megoldáshoz, a végleges mű vészi
eredményhez. A népdalfeldolgozás ol~at ezúttal figyelmen
kívül h agyva, csak az eredet i
té májúaIk közt is rendkí vül
Re~f II
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nom és festői Norvég lányok ;
á tszel1emü It,
természetfestő
képek, min1 az Este; áhí:tatos
hangulatú Tantum ergók és
Ave Mariák sejtelmes-titokzatos
te.rmészethangulat
a
Hegyi éjszakákban vál:ta'k ozik olyanoikkal, mint az ódai
számyalású Liszt Ferenchez
és az Ének Szent István királyhoz; és minden kórusmű
vészetét betetőzi a megrázó
motetta, a Jézus és a kufárok. Ebben a bibliai szövegrészekből maga válogatta képben is rmll1ttJha megint a Psalmus lírájra lobogna: a templomból kufárokat k.jűző Jézus ban saját szerepét élheti
át a szerző .
Mindegyik mű más-más kórustec'hnikát,
más
jellegű
szólamvezetés.t kívánt. Homofon-a1kikordikus
jeHegű
az
Oregek és részben az Este ;
ezek gazdag színskáláju'k,kal,
hangulatfestő
akkordhan.gzásokkal ha1na'k. A Jéz'u s és a
kufároIkban ka va r,gó poHfónia váltakozik nemes, lágy,
majd
hara~tól
fe1csatitanó
szóló- és a,kkordrészeikrkel és
elfojtott
pianosuttogásdkkal.
De bármilyen jeHegű a mű,
abban mind megegyezik, még
a homofon dara,b dk is, hogy
szóbalm"ezetésük kórusszerű,
könnyen énekelihető és önálló.
Egészen sajátos polJfoniát
ala'k ított ká a népdal-kórusok'ban. A népi dallam a feldolgozásban magátÓl értető
dően utolérhetetlen ül kiemelkedi'k a többi sz6lam közü!.
ElképzeLhetetlen, hogy három
vagy aikár csak még egy szólamban is vele egyenértékű
dallamot lehessen szerepeltetni. 'Ilyenkor a tÖlbbi szóJambarn egészen elütő jehlegű, de
önmagában teljesen szótlisztikus kísérő dallamokat alkalmaz, .g yakran szöveg nélkdl,
egy szótagra énekelve. A fölöttűk ki'r ajzolódó dallamhoz
képest az összes többi kíséretnek számít, viszont önmaguklban nézve önálló szólamvezetésű dallamok. Téma és
"kíséret" egymáshoz képest
úgy e1vá'lilk, mint a homofoniá'ban, a kísérő ,szólamok .ö nálló dallam vezetése szerint
azonban tökéletes a polifónia.
GondOljllJnk a Karádi nóták
könyörgő betyárjának jelenetére '\nagy a Székely keserves
tengerzúgá sára és jajgató kiséretére. Erre a megoldásra a
Psalmus szólóját kísérő , jajgató n ő ik ar ban ta lá lt rá elő
ször. I,tt a kétféle stílus el ő
nye érvényes ül t: a pOlifónia
éneks zerű , önmagá ban is élvezhetö szólamvezetése és a
ho mofónia da l,lam ot ki eme l ő
á ttetsző Világossága.
'
Mindaz a tu dás, ami kóruskezelésében
jelentkezik,
s
a mit kó rustapaszta.lata j,ból les zűrt, legmagasabb fokon jelen tkezik na gyzene kari kór u s mű v eiben, a P s'aLmus'ba n
és a Te Deumban . Kü1önösen
az utóbbi - Kodá lynak talá n
legJkiéretteJblb a lkotása - mutatja ~~r~művé3zetét a legm~~flEia Dg
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retű

szólamok csodálatosan
da.Jlamvonala, hangfekvése olyan ének.szerű, hogy
éneklése szinte fizikai jólesést
vált k,i. A smkadat1anul áradó nemes ritmusokiban egymás után változnak a megragadó képek: földreboruló
tömeg könyörög ijedten, majd
hata'l mas angyal3eregek zengik, hogy szent az Isten, majd
hűvös cSArnokdk tárulnak ki
és a mártírok fehér, merev
csoportja viUan elő; misztikus pialllissimókból hata'~mas
fokozással kitárul ó fortélk ;
mintha csakugy>an mennyei
kapu'k nyilnána.k meg. Az
invenclO na·g yvonalúsága, a
mag,a s folkú technikai tudás
és a gazdag költői fan1ázia a
Legnagyobb remekművek közé emeli.
ívelő

A Psalmus Hungaricus
A másriJk remekmű, a Psalmus már solklkal erősebben
épül a szólóénekes és a zenekar színei.re és lkifejezési lehetőségeire . De hataJlmas rkórustételek váltják fel időn
ként ezt a zeneka'r-'kíséretes
dek1amációt. Egy-két !korai
énekkari műtőI - az ifjúkori
Estétől,
a Két zoborvidéki
népdaltól eltekántve - ekikor
tört fel 'belőle először a nagyvonalú énekkari Ikomponista,
s alkotta meg egész életmű
vének 'legjellemzőbb remekét.
Amikor egy mű hatása a
folytonos emlékezésben sem
veszit erejéből, amilkor az
újabb éLmények mindig igazo'ljá'k és gazdagítják bennünk élő emlé:két, amikor tudatára ébredünk annalk, hogy
a mű jelentősége 'bennünk az
idő tel tével egyre növekszik
akkor válik az alkotás szá~
mun'kra remek>múvé. Igy nőtt
meg bennünk a Psalmus eddigi élete fdlyamán.
CsalhatatLanul biztos indítássa.l ra.g ad meg mindjárt az
első hangokb3ln. Vad szenvedély viharzirk föl la zenekarban, néhány ütemben haI1atlan feszüLtség torlódik egymásra, aztán a l' hullámok hirtelen leomla!llak, és vára!kozástó1 fűtött hangulat vezet
át a mű valódi kezdeté'hez :
megszálal az éne!kikar. Egyszerre 'k ülönös, sejtelmes lVilágban vagyunk : ez a piano
~órushang az emberentúli világból szól ,f elénk. S ez a
mindennapok feletti , kü,l önös
hangulat megmaradakikor is
a mi'kor a kórus-.háttérbŐ I 'ki~
lép a zsoltá ros és Imegkezdi
é nekét. A zenekar
fű tött
hangzásokkal kíséri: fo jtot t
zsongássa'I, nyugtalanu.l Ib orzongó futam okrka l vagy felcsa pó ki1örésekkel ; az énekes
pedig könyörög, vád ol, retteg
és á tkozód ilk. Kinek nevében
teszi, Kodá lyéban ,vagy az
egész magy a'rsá gé ba n ? Min d
a ke ttőbe n . Amint a 16. századi 'kö l tő is azon osu lt a zsoltáros szavai·val, KodáJly is
magáé nak éreZJhette néhány évvel ra 20-'as é vek m egh u rcoltatásai
ut án
az
olr an panaszokat , hogy " egé sz

ez város rakv·a .haragga~ . .. ,
innét én régen elfutottam
volna". Még i-nrkrább >képzelhette ezeket a szavaJkrat egy
nemzetét ostorozó próféta ajkára, aik i egész nemzete nevében támad rá kora bűnös
társadalmára.
A szavak, a panasz, az indulathul'l ámzás mélyen emberi; mégis megmarad valami
álomszerű távolságba!ll, valami költői emeJkedettségben.
Az ének nemes vona'l a, az
aik kordok zsúfolt hangulata
mindig megtartja valóság fölötti Ie:begésé<ben.
Az indulatok pedig egyre
magasa'b'bra cs·a pna'k, egyre
fojtottabb pianók ellentéte
feszül a Ik itörésekben. A sejtelmes kórustéma lis egyre
sodróbb Iendü'l ettel kereng
közelebb a fokozások tető
pont jain. Utoljára hatalmas
több szólamú tételben tornyosul föl, amely Iháborogva, fölfölcsapó IhllJlláJmok'ban nyugszik el; végül má'r együtt jajgat a kórus :az énekessel : ,,:E:n
pedig, Uram, Hozzád dtiálltok. " Az ellenségtŐl Mert
én igen tartok!" Azután az
utolsó, legnagyoblb fokozás
előtt még egyszer egy ,l élegzet-elállító, nagyívű piano-fohásZkodás égi fényű Ihárfahangzatok fölött, !hogy utána
dobok és 'harsonák közt annál
magasabbra csapjün laZ ének :
"Igaz va,gy, Uram!" Mindent
betetőz az eget ostrom!ló, több
szólamú összkar, mig egyszerre megjelenik ra !harsogó
zenekarban a bevezetés ismert szólam.a, 5 mint varnzsütésre, leomlanak a Ih ullámok
és megint sej.telmes 'táVOlság~
ból hangzik 'a kezdő ének.
Mind jobban ha,l kul, s lassan
beletűnirk a végtelenbe. Az
egi ka,puik ·bezáruI.tak, az
á,l omkép
eltűnik
szemünk
ellől. A kbasszi'kus mű csodáját éltük át: egy örőklkévaló
világ képe tűnt fell, ,a minek
emléke továJbbkísér a mű elhangzása után is.

A szögre akasztott líra
Művészi alkotások !közt r.itkaság az olyan, amely hiánytalanul képviseli alkotóját ;
még rkevesebb az oly,a n, amely
egy egész nemzet művészetét
egymaga képviseJ:heti. A Divina Commedia, a Hamlet, a
Faust, a Bűn és bűnhődés
ilyen alkotás. A gazdag magyar irodalomból nem tudná nk olyan művet említeni ,
a mely egy magában kiáll'hatn a
az egész nevében . Mindig
művek sorozatát szedjük öszsze gond olatban, amelyek ki egészítik, magyarázzák egymá st. :Egyedül a f ia tal m agyar z e ne művészet hozott létre olyan m ű vet , amely s űrí tv e
reprezentálhat ja,
bármHyen
n agy r emekiművek sorakoznak is fel melle tte. A P sa lmus a ma,g yar zenének egyszeri, sűrített pillanata.
Ez az egyéni és közösségi
lírai remekmű lezárás is, új
út megnyitása .is egyidejűleg.
Mi nt nagysza,bású k6rus'kom-
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pozíció, elindítója 'a nnak az
alkotássoroza.tnaik, amit eddig
olyan részletesen elemez tünk,
a kórusszerzeményekne'k. A
három korszak 'k özül, amelyet életpályájából megállapíthatuO'k, az első a hangszeres zene és a líra túlsúlyát mu.
tatja. Méghozzá a leg!íraibb
műfajban, aikamarazenében .
Két vonósnégyese, a trioszerenád, a maga nemében egyedülálló,
na.gyszerű
csellószólószonáta, a gordoOlkazongora darabok jelzik ezt a
korsza'k ot, amely a végén
méltóképpen zárul a Ps·a lmussal. De Ihogy az átváltás
mennyi'r e tudatos volt Kodályban, igazolja az az 1932ből
va.)ó
megnyilatkozása ,
hogy ötvenévesen "illik szögre akasztani a !írát ". V,a gyis
pontosan tudta, hogy amit a
Psoalmusban és ,a zóta tett, az
nem az egyéni kitárulkozás,
hanem a közösségnek magát
átadó, abból táplálkozó epikus műve. A következő korszakban, 1932-ig, a Székely
fonóig kizárólag népdaJtémájoÚ,
ille-tve népdalnalk szentelt mű
veiket ír.

Magányos klasSlikus

Kodály és a lDagyar líra

Ebből

)

az életműIből az
európai modern zenének egyik
legmarkánSlabb
egyénisége
bontakozik ki. Ó járta a legel'különÜ'ltebb pályát kortársai között. Még a :hozzá legközele~b álló Bartóktól is 'l ényeges különbsége'k választják el; ügY5zéJ!ván csak az
alap Iközös, a magyar népzene, ami összeköti 'kettejüket
és 'a klassZÍlkus értelemben
vett ,f ormai fegyelem. Vagyis
mi ndketten a forma és a közösségi humánum fegyehmét
szegezik s,z embe a szébhuHó
kor szellemével. lMíg Bartók
az elementá,risart, egyéniségét
felszabadító
újszerűségeket
kereste, addig Kodály monumentálisra vágyó egyénisége
a mélységet, ,a z egészséges,
biztos alapot találta meg 'benne. O lényegében nem forradalmár, még Iha indulásakor
új utaik keresése és fölfedezése nélkül nem is lehetett volna igazi művészetet teremteni. De az ő egyénisége a leszűrtséget ,
a befejezettséget
kívánva. Már ezért ~s, meg
művészete főként vokális jellege miatt is tartózkodóbb a
harmóniai újítások terén. Ebben is. mint hangszerelő mű
vészetében inkább az eredmények összefoglalása, a letisztulás jellemzi, semmint
folytonos 'kutatás új lehetősé
gek után. Monumentális formateremtés, letisztulás, tartalmi mélység, technikai eszközökben váloga tás, leszűrt
ség együtt : jelent i a klasszí-

Tüskés Tibor

kust.
~.e'künk, magyaroknak pedig, akIi'knek egész életművét
szentelte, 'a sajátos nemzeti
géniuszt.

Kodály zeneszerzOl mun.kássága és a magyar ,irodalom kapcsol'a ta : két érték
kölcsönhatása és testvéri szövetsége. A magyar költészet
ösztönzően
hatott
Kodály
művészetére, és Kodály alakja, személyisége elevenen van
jelen a magyar i.rodalomban.
A térn,a ikifejtése előtt két
megjegyzést Ik ell tennünk
Az egyik: amikor Kodáll y
nevét mondjuk, Ba.rtókéra ,is
gondolunk. Kodály és Bartók
- ahogy IlJ.yés Gyula mondja - "példamutató nagy ikerpár", egymást kiegészítő és
fOltételező és nem egymással
szembeállítha.tó értékek. Abban is kiegészítilk egymást,
hogy Kodály inkább haj10tt
az éne'k.lés felé, mint Bar,t ók,
és ezért kötődése ,is szorosabb
az j.roda~ommal, mint zeneszerző társának.
A másLk megjegyzés: Kodályt nemcsak a ma,g yar' irodalornhoz, hanema vJlágirodalomhoz is erős szálak fű
zik; mindig európaiság és
magyarság összhangját kívánta; a 'biblia, Homérosz, a Kalevala, Goethe éppúgy jelen
van ,művészetében , mint a
magy,a r kOltészet. Talán érthető 'a z "elfogultság", :ha mi
most az utÓlbbi val 'f ogla,lkozun'k részletezőbben .

Műveltségének kettős .a lapja van: zenei és irodaiLmi. A
gyökerek az tifjúkotiba nyúlnak vissza. Nagyszomba,tban,
a<hol a gLmnázium nyolc osztályát végzi, a zenetanulás és
az olvasás, :a komponálás és
az irodalom egyará nt vonzza..
A felvidéki városlban eiJevenen éI a !helyi irodaLmi ihagyomány, Pá:l.mány Péter és

Fa.ludi Ferenc neve. Első zenei 'kompozíoiói köz't már ott
van egy Petőfi-vers, a V 'adonerdó a világ megzenésí tése. Pályaválasztását a zeneszerzés és a bölcsészeti tanulmányok vágya egyaránt moüválja: Budapesten egyszerre
iratkozLk be a zeneakadémiára és a ,tudományegyetemre,
zenes·z erzést tanul és magyar-német szakos tanárnak
készül, s csaknem egy időben
kap zeneszerző i és bölcsészdoktori diplomát. A Psalmus
Hungaricus-'Smll kapcsolatban
mondja : "Ha nem járok a
bölcsés2Jkarra, Ih a nem foglalkozom a régi .magyar .irodalommal, sohasem találom meg
a Psmmus Hungaricus szövegét,amitalkJkor még csak a
sza'ktudósok szűk köre ismert."
Pályaikezdése egybeesik a
másodi:k magyar refonmnemzedék föHépésével, a Nyugat
megindulásá,v al, Ady, B'a bits,
Móricz, S~bó Dezső jelentlkezésével, a ,magyar képzőmű
vészelt megújulásáva.l, RipplRónai, Egry J ózse.f -föl bukkanásával, a korszerű művészet
történeti gondolkodás megszületésével, FülepLa~os első publikációival. A legszorosabb kapcsoll at a Nyugat íróihoz fű,zi. 1906-ban egy időben
jelennek meg az "új időknek
új dal'a i", az első ,i gazi Adykötet, az Új versek és a
Húsz magyar népdal énekhangra és zongorára Kodály
előszaváva.!.
A Nyugat 1908
és 1941 közt több mint tíz
alkalommal foglalkozilk Kodály művészetével, és ő maga
is gyakran publikál a folyóira,t ban: Debussyről és Bartókról zene'kroitikálrut ír, Ady
megzenésített verseine:k kot-

táját közli. Legfontosabb talán az az írása, amely először
1932-ben, előadásként hangzik
el a Nyugat-barátok Körében,
majd a következő év elején
a folyóir,a t is közli. Itt mondja lMórkzról: "Régen volt
olyan felvillanyozó érdekességű
olvasmányom, minlt a
nyáron A boldog ember; ez
volt az eilső írásmű, amely
végre mélyebben bevilágí.tott
ebbe a (ti. paraszti) világba.
Számtalan helyen kellett felkiáltanom, Ihogy ez így dgaz,
így láttam én is; és annak,
alki valami fogalmat akar
szerezni erről a ,ma lfiá'r omladozó kultúráról, ezt a könyvet kell majd J.apozn~a."

Sem a zenetörténet, sem az
irodalomtörténet nem vizsgálta még elég tüzetesen azt a
kapcsolatot, amely Kodály t a
Nyugat másod~ik nemzedékéhez, az úgynevezett népi írói
mozgalomihoz fűzte. Sommás
és téves ítélet, hogy "mindvégig a Nyugat védte KodáIyékat. nem a Vá,lasz". Kodály
kapcsol,alta a nepi írókhoz,
azokhoz, akik Adyék után
jöttek,
ugyanolyan
szoros,
mint nemzedéktársatihoz. Tamá6i Aron Imár 1928-ban ír
róla. A következő évben Féja
Géza méltatja a Háry Jánost.
Németh László a Tanú-ban a
Székely fonót elemzi. 1935ben a Válasz helyet ad Kodály írásának, majd amilkor
megjelenik A magyar népzene, a folyóirat elismerő kritikát Iközöl a .könyvről. Kodályban akár a fafukutató
mozgalom, a szociográtla-írás
egyik ko'r.a i ösztönzőjét is
tisztelhetjük. Már 1927-ben
fölhívJa ,a figyelmet: ,. N em

