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Kodály Zoltán születésének hetvenötödik évfordulójára

„Minden alkotása a magyar 
nép telki gazdagságáról s a 
szabadságért és független- 
ségért folytatott kitartó és 
hosszú harcáról tesz tanúsá
got.“  (A szovjet zeneszerzők 
üdvözletéből.)

December tizenhatodika . . .  Hetven
ötödik születési évfordulója a magyar 
zeneszerző-géniusznak, K o d á l y  Z o 1- 
t á nnak.

Milyen boldog lehet a mai gyer
mek, hogy óvodás korától kezdve a 
népzene gyöngyein, zenei anyanyel
vén nevelkedhet!

Milyen boldog lehet az iskolai, vagy 
üzemi énekkar tagja, hogy Kodály- 
kórusokat énekelhet; megismerteti az 
embert, az életet, a művész tántorít
hatatlan ragaszkodását népéhez, át
élheti a múlt nagy alkotóinak gazdig 
emberségét.

Milyen boldog lehet karmester, elő
adóművész, együttes, ha felemelkedett 
a Kodály-művek magasztos, s ugyan
akkor reális világáig s ezt az élmény
világot közelebb hozhatja társadal
munk minden zenekedvelő tagjához!

Nincs a magyar zenei életnek olyan 
területe, amely ne köszönhetne valami 
jelentősét Kodály Zoltánnak.

Kecskemét, Galánta, Nagyszombat, 
Budapest életenek főbb állomásai. Az 
első nyomtalanul tűnik el a korai gyer
mekévekben. A galántai élmények vi
szont „ötven év ködén át“ is vissza
csengnek majd s a mezítlábas kis 
pajtásokra gondolva, írja meg a Bi
cinia Hungarica füzeteit. A nagy- 
szombati diákoskodás a kamarazené
lés, az első szárnypróbálgatás ideje. 
Talán itt találkozik először a székes
egyház gazdag kottatárában a ma
gyar zene múltjával s ez a találkozás 
egész életre szóló önkéntes elkötele- 
zést szül.

Érettségi után Budapestre megy. 
Magyar-német szakos tanárnak s ze
neszerzőnek készül. Bár irodalmi ta
nulmányait odaadással végzi, mind
inkább a zene lesz életének fő meg
nyilatkozási formája. Noha befejezi 
egyetemi tanulmányait — doktori 
értekezése a magyar népdal strófa
szerkezetéről szól — végérvényesen 
úgy dönt, hogy az úi magyar zene 
kialakításával szolgálja a magyar nép 
művelődését.

Ezzel megkezdődik a hosszú, ke
mény harcok s ezeket követő meg- 
éremelt igazi győzelmek sora.

A XIX. századvégi és XX. század 
eleji magyar utóromantikus zene már 
régen eltávolodott az élettől s követői 
nemcsak lépést nem tárhattak a hala
dással, hanem legtöbbjük annak kerék
kötőjévé lett. Ha fellapozzuk Kodály 
s meghitt barátja, Bartók Béla el
induláskor megjelent írásainak egy ré
szét, nem is a megnemértésen, hanem 
a rosszindulatnak, gáncsoskodásnak 
azon a fokán döbbenünk meg, melyet 
„jóakaróik“ tanúsítottak művészetük
kel szemben

A nehézségek nem riasztják vissza 
Kodályt. Debussy zenéjének, művészi 
felfogásának behatóbb tanulmányozása 
csak megerősíti korábbi szándékában 
s napvilágot lát a különböző műfajok 
irodalmát gazdagító alkotások sora: 
zenekari művek (Nyári este, Régi 
magyar katonadalok, Háry János- 
szvit, Marosszéki, Galántai táncok, 
Felszállóit a páva, Co icerto), kamara
zene (Trio, Duo, Szerenád, Két vo
nósnégyes), hangszerszólók (Médita-

tion, Zongoramuzsika, Gordonkaszo
náta, Gyermektáncok stb.),

„Egyik célom az, hogy munkálkod
jam a magyar énekstílus kialakítá
sán. Ilyen tudniillik még nincsen. . 
A másik kérdés, amelyik ezeknél a 
hangversenyeknél foglalkoztat, a gyer
mekkórusok problémája. A gyermekek
nek azt kell adni, ami közel áll hoz
zájuk, ami nem lepi át az ő gondo
lat- és érzelemvilágukat. Útmutatást 
ad erre a falu“ — mondja 1926-ban. 
Az Énekszó, Megkésett melódiák, Két 
dal, Négy dal, Kádár István s többi 
dala zongora, vagy zenekari kísérettel 
a magyar zenei művelődés dalirodal
mának évszázados hiányait pótolja. 
Amit költőink Balassától kezdve Adyig 
nyelvünk fejlesztéséért tettek, azt Ko
dály dalaiban egymaga végzi el. Egy
ben oly művészi módon oldja meg a 
magyar zenei deklamáció, a prozodia 
kérdéseit, hogy szöveges műfajoknál 
nyelv és zene tökéletes viszonya pél
daként áll az utánajövő nemzedékek 
előtt.

Mindjárt munkássága elején Bartók
kal együtt egyengeti a népdal útját 
a hangversenyterem felé (Magyar 
Népdalok), majd önállóan tíz füzettel 
ajándékozza meg előadóművészeinket 
(Magyar Népzene).

Viszonylag korán eljut annak felis
meréséhez, hogy magasfokú általános 
zenekultúra kiépítéséhez az énekhan
gon, a kóruson át visz az út. A nagy

művészek megérzésével, tudatosságával 
közeledik a fiatal nemzedék felé s az 
ifjúság valóban előbb válik művésze* 
tének rajongójává és tolmácsolójává, 
mint az idősebb generáció, Gyermek- 
kórusai az Éneklő Ifjúság hangvérse* 
nyein hamarosan országszerte fel
csendülnek, sőt túllépik az ország
határt s a prágai kórus tagjai ugyan* 
olyan lelkesedéssel éneklik, mint a ja
pán gyermekek.

A távlat bővül s a férfi- és vegyes- 
karok gyöngyszemeit bocsátja a zene
kultúrába bekapcsolódni óhajtó zene
kedvelő tömegek rendelkezésére. A 
legtágabb értelemben vett tömegbá
zisra épít olyan időkben, mikor az ál
talános felfogás a kevesek a kiválasz
tottak' világát tartja szem előtt, vagy 
éppenséggel veszélyesnek minősíti a 
tömeg felé való fordulást. Tulajdon
képpen minden korusniűvéröl külön- 
külön kellene beszélni, hiszen egy
aránt értékesek a legegyszerűbbnek 
látszó s mégis szívbemarkolóan mély 
Esti dal-tói az Ady-vers sötét vízióin 
(Akik mindig elkésnek), a bibliai szö
veg szimbolikus utalásain (Jézus és 
a kufárok) át a Molnár Anna tra
gikus hazatalálásáig, vagy a népi élet 
sokszínűségét, gazdagságát megcsil
logtató Mátrai képek-ig.

Negyvenegy éves, amikor Kecskeméti 
Végh Mihály XVI. századi zsoltár
szövegének új időszerűséget kölcsö
nözve, a néppel teljesen eggyéforrva, 
megszólaltatja panaszát a Psalmus 
Hungaricus-ban. A Háry Jáno's-ban kö
zönség elé lép „az életrekelt mese
termő fantázia...“, a paraszt, aki 
„nem veszti el kedvét a sikertelenség 
esetén, de aki mindenre talál meg
oldást.“ A Székelyfonó maga a pa
raszti élet, minden gondjával, bajá
val, minden szépségével. A nagy eu
rópai zenei hagyományok méltó örökö
seként mutatkozik be a Budavári Te- 
deum-ban, a Missa brevis-ben. A Kál
lai kettős megírásával a kialakuló 
magyar szocialista zenekultúra szárny
ra kelésénél jár elől követendő pél
dával, a Békessegóhajtás napjaink 
égető kérdésének, milliók vágyának ad 
művészi szárnyakat.

Ezt a sokrétű alkotómunkásságot 
igen előnyösen egészíti ki nevelő te
vékenysége. Nemcsak a Zeneművé
szeti Főiskolán az új zeneszerzőnem- 
zedek nevelésére kell gondolnunk, hisz 
ő tágabb értelemben az egész ifjúságnak, 
közvetve pedig az egész népnek tanító- 
mestere. Növendékeit a módszeres mun
kához, önálló gondolkozáshoz szoktatja, 
kialakítja felelősségtudatukat a jövő 
magyar zenéje iránt. Rávezeti őket, 
hogy „a zeneszerzéstan nem szabá
lyok gyűjteménye, hanem a zeneköl
tői invenció megnyilatkozási lehetősé
geinek minél gazdagabb feltárása“. A 
zenei élet megoldásra váró feladatai
nak megmutatásával az életben is 
segíti, irányítja volt növendékeit.

Szemmel tartja a zenei élet egész 
területét. Figyelme kiterjed az óvo
dások zenei nevelésének kérdésétől a
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cd ml indulónk
Hadd dongjon a térre, rohamra üvöltve 
A forradalom, — fel a főt dacosan!
Megmossuk a városokat, hisz’ a földre 
Egy másik özön heves árja rohan.

Lassú szekér az év,
S e tarka nyái: naook.
Urunk — a frisseség.
Szívünk a fürge dob.

Van máchol aranylóbb tükre az égnek?
A fö'dteke tengelye ért ide?
Kemény seregünknek feuvver az ének,
Arany az, ha riko lt örömünk hite

Zöldet} me™, nevess:
A Nan iövőt mutat.
Szjvárva nv adi sebes 
Lovunk alá utat!

Unt csillagait a nagy ég kivételié.
Dalunk bár nincs ege, mégis igaz.
Nagy Medve, tiized még minket is, élve,
A tág egekig felrántani kész. . .

A vér tavaszt csobog,
Ö<-n*n iön: idd ki! Csengj!
Mellünkben H'zdohok.
Te szív, ma harcra zengj!

Fordította: FRANYÓ ZOLTÁN

zenei analfabetizmus felszámolására 
irányuló feladatokig. Alig van 
írása, melyben féltő gonddal ne ser
kentene az általános fejlődés, s minden 
nép értékeinek figyelembe vételével a 
sajátos magyar zenekultúra megte
remtésére, érette való munkálkodásra. 
Erre maga is megragad minden le
hetőséget: előadást, újságcikket, be
vezetőt, tudományos értekezést, zenei 
gyakorlatot (pedagógiai célzattá' 1250- 
nél több gyakorlatot) népi eredetű s 
saját szerzésű kis művet ad ki! Nem 
tartja „lealacsonyítónak“ a nem ki
mondottan zeneszerzői munkát, ha őz
zel hasznára lehet, a közösségnek: is
kolai énekgyűjtenvmyt áll t össze, 
tankönyvet szerkeszt.

Kodály Zoltán minden munkáját a 
tudós elmélyültségévél, alaposságával, 
következetességével végzi. Előadásait, 
tanulmányait, kritiká it ugyanez az igé
nyesség, szabatosság jellemzi, m iit  
zeneműveit. Lényegre tapintó megálla
pításaival nem egy feladat megoldá
sához segítette hozzá kortársait, 
vagy a fiatalabb nemzedéket. A 
zenei élet kérdéseinek megoldásá- 
sában — híven önmagához: szintén 
maga jár elől. Az lí j magyar zene 
létrehozásához ismerni ke'i a népze
nei Megbízható gyűjteményekre nem 
íámaszkodhatik s Bartókkal együtt az 
egész országra kiterjedő gyűjtőmunkát 
végez. Szeged környékének, a Felvi
déknek. a bukovinai csángófalvak, 
Erdély majd Dunántúl népzenéje bon
takozik ki a gyűjtőutak eredm hlyei
nek, tudományos rendr ze e éscbol 
(Népdalok — 150 erdélyi nép
dal; A magyar népzene). A Magyar 
Népzene Tára vaskos kötetei nap
jainkban kerülnek kiadásra az ő irá
nyításával. Példamutató filo ’ógiai pon
tossággal adja ki Arany János nép
dalgyűjteményét.

írásaiban megfogalmazza a népzene 
hagyományőrző szerepet s fontossá
gát az írott emlékek tanulmányozásá
ban. Tisztázza néprajz és zenetörténet, 
népzene és műzene viszonyát. K i
mutatja a magyar népzene egyik 
rétegének kapcsolatát a rokonnépek 
zenéjével.

Bartók ezt a jelemzést adta 192!- 
ben Kodályról:

„ . . .N e m  azért becsülöm Kodá'yt, 
mint a legjobb magyar zenészt, mert 
barátom, hanem azért lett egyetlen 
barátommá, mert (nagyszerű emberi 
kvalitásaitól eltekintve) a legjobb ma
gyar zenész. Hogy e barátság hasz
nának legjavát én láttam, és nem 
Kodály, ez újból csak az ő nagyszerű 
képességeit és félreálló önzetlenségét 
bizonyítja. Küzdelmeket nem éppen 
nélkülöző pályámon mintenkor bát
ran és nyíltan mellém állott, soha 
fáradságot' nem kímélt, ha érvényesü
lésemről volt szó. Bámulatosan biz
tos és gyors ítélőképességének kö
szönhetem akárhány művemnek vég
leges, az eredetinél tökéletesebb ki
alakulását. . .  Magától értetődő, hogy 
zenei hivatalos köreink ezt a páratla
nul biztos meglátó erőt kitesséke'.ik 
az őt megillető helyről, megakadályoz
zák, hogy fiatal zeneszerzőinket zenei 
főiskolánkon ő irányíthassa. De vár

hatunk-e mást tőlük? Hiszen Kodály 
a legnagyobb zeneszerző-pedagógu
sunk! . . . Hogy a magyar zenei fol
klór mit köszönhet neki, azt az il'ető 
szakemberek jó l tudják. Kutatóvágya, 
kitartó szorgalma, alapossága, tudása 
és éleslátása őt tette a magyar pa
rasztzene egyetlen alapos ismerőjévé. 
Ezen a téren senki sem érte el ő t.-.. 
Ezt az embert, akinek a magyar kul
túra arvnvit köszönhet, ezt támadják 
útón-útfélen..

Kodály művészetéről szólva, nem 
feledkezhetünk meg müveinek számos 
lelkes hazai tolmácsolójárói, köztük a 
kolozsvári kamarakórusról.

Kodály értékes munkássága első
sorban a magyar zenei életet gazda
gította. Közvetve azonban alkotásai 
mély emberi mondanivalójuk, haladó 
tartalmuk révén az egyetemes zene
kultúra fejlődését szolgálják.

BENKÖ ANDRAS

SZERVÁTIUSZ Ţ1BOR Kalotaszegi menyecske
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