
Kodály Zoltán: Visszatekintés I—II. 
(összegyűjtött írások, beszédek, nyilatko
zatok.) Sajtó alá rendezte és bibliográfiai 
jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. Bp. 
1974. Zeneműkiadó (Második kiadás.) 
352 1., 101. melléklet; 592 1., 14 1. melléklet. 

Riedl Frigyesnél doktorált, az Arany 
János elgondolta nemzeti klasszicizmus töké
letesített párját akarta megvalósítani a 
zenében, Ady költészetében kultúránk „rég
múlt virágainak" bódító illatára ismert 
rá: Kodály Zoltán élete és munkássága 
nem a muzsikusok belügye, s bár érthető, 
hogy zeneszerzői és -pedagógusi jelentősége 
elhomályosítja oeuvre-je más oldalait, he
lyét és rangját csak a nemzeti művelődés
történet tágabb összefüggésrendszerében le
het érvényesen meghatározni. Zseniális nem
zedéktársaihoz, Adyhoz, Bartókhoz, Lukács
hoz, Fülephez hasonlóan az ő műve is túl
nőtt a szakmai vagy ágazati határokon 
(noha azokon belül is a legnemesebb, az 
érték és mérték dolgában eligazító teljesít
mények közé tartozik), neve jelkép lett, 
pályája és hatása történelmünk szerves 
része. . 

„Magyarság", „nemzet": Kodály prog
ramja épp oly szorosan kapcsolódik e fogal
makhoz, mint Bartóké a népek testvériségé
hez, Babitsé az európai humanizmushoz. 
Fejtegetéseinek axiomatikus pillérei mind 
a kis nép létezésének és lehető prosperi
tásának esélyeit, feltételeit rögzítik: „külön 
léthez annál több a jogunk, minél több 
eredetit, csak mienket tudunk felmutatni" 
(1/56); „Az általános emberit minden nép 
csak nemzeti sajátságain át közelítheti 
meg" (1/164); „Nálunk hiányzik az össze-
működés, szolidaritás szelleme (•••)• Köz
szellem kell, mely óhajtja, szomjúhozza 
azt a kultúrát. Intézmények, amelyek érlelik, 
ápolják." (11/258—259). A nemzeti eszme 
— mint az utolsó idézet jelzi — Kodálynál 
józanító, romantika-ellenes, illúziókat fosz
lató eréllyel párosult. „Félbenmaradt népnek, 
teljesületlen nagy ígéretek hordozójának" 
látta a magyart (1/5), s páratlan pedagógiai 
következetességgel dolgozott a kibontako
zásért, a lelki és közösségi kultúra terjedésé
ért, a „nemzet csínosodásáért". Egymáshoz 
közelíteni akarta a „magas" művészetet és 
a népi kultúrát, a művészt és a közönséget. 
A zenei analfabetizmus fölszámolására irá
nyuló nagyszabású koncepció kidolgozásával 
és meggyökereztetésével egyidőben szívósan 
harcolt a művészeti élet fonákságai ellen 
is. Hamis alternatívákat el nem ismerő 
észjárására jellemző, hogy majdnem egy
szerre állította pellengérre „a fixfizetéses 
elem túltengését", a ^hivatalnok-gondol
kodást, a középszer kultuszát", „a tehet
ségtől való félelmet" (11/311-312), vala-
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mint „a gőgös, aszociális művésztípust", 
s a romantika káros örökségéből magyarázta 
azt a helyzetet, hogy „a művész az őt meg 
nem értő, lenéző filisztertársadalom ellen 
gőggel védekezik" (1/93). Az ókori görögség 
példájára hivatkozva oly kor eljövetelét 
sürgette, „melyben a test és lélek kultúrája 
újra szoros, harmonikus egységbe olvad" 
(11/471). Különösen magasra állította a 
mércét a lélek munkásai, a művészek előtt. 
Tömör maximáiban — „nem lehet nagy 
művész, aki hitvány ember" (1/192), „A 
műveletlen, buta zenész kora lejárt" 
(1/251) stb. — jellem, intellektus és szakmai 
tehetség összhangjának olyan követelmé
nyeit fogalmazza meg, amelyeket a hivatásos 
művészeken túl minden, szellemi rangjára 
adó értelmiséginek szem előtt kellene tarta
nia. 

Szenvedélyes alapossággal és régi poli
hisztorokra emlékeztető tudással szólt hozzá 
a magyar nyelv és irodalom kérdéseihez, 
írásai gyűjteményében — s nemcsak az 
e tárgynak szentelt önálló fejezetben — 
se szeri, se száma a nyelvészeti megfigyelések
nek, frappáns idézeteknek, irodalmi ana
lógiáknak. A zenén kívül a nyelvet tekin
tette a nemzet régi mivolta, külön lelkisége 
„legmegfoghatóbb nyilvánulásának" (1/69); 
itt gyökerezik a purizmussal érintkező 
nyelvvédő tevékenysége, harca a germaniz-
musok és a kiejtés romlása ellen, a magyar 
nyelv sajátos „hangszíne, tempója, ritmusa, 
dallama, egyszóval zenéje" érvényesítéséért 
(11/300). Az irodalomtudomány részéről tüze
tes tanulmányozást érdemelnének folklorisz
tikai és verstani fejtegetései, s feldolgozásra 
vár annak a hatásnak a története is, ame
lyet Kodály munkássága a magyar irodalom 
általános fejlődésére évtizedeken át gyakorolt. 
Nyilvánvaló szerepe volt a finnugor népek 
ősi kultúrája iránt az utóbbi évtizedekben 
föltámadt érdeklődés inspirálásában: „Nagy 
hiánya irodalmunknak, hogy a rokon népek 
költészetét alig ismerteti" — figyelmeztet 
pl. 1942-ben (1/70). A jambus szerinte túl
ságba vitt kultusza elleni küzdelme hozzá
járulhatott újabb líránk ritmikai gazda
godásához; nemcsak a magyaros verselés 
hagyományának fölelevenítését szorgalmazza 
hanem új, zenei ihletésű versformák ki
kísérletezését is: „Elérkezett az idő, hogy a 
népdal, de nem a szövege, hanem szöveg 
és dallam oszthatatlan egysége újra akkora, 
vagy még nagyobb hatással lehet műkölté-
szetünkre, mint száz esztendeje" — jósolja 
1952-ben (11/286). A magyar opera gondjain 
töprengve irodalmunk egyik sarkalatos kér
désére tapint rá, arra, hogy „a magyar 
irodalom drámai formáját még nem találta 
meg. Legnagyobb és legmagyarabb iróink 
drámai kísérletei mind alatta maradtak más 
műveiknek" (1/181). 



Kodály némely nézetei kétségtelenül el
térnek az ún. modern zene és művészet 
esztétikájától, annál is inkább, mivel sok 
fontos kérdésben a vele való nyílt vagy 
rejtett vita során szilárdultak meg. Egy-
helyütt maga is „világkultúrán nőtt magyar 
konzervativizmusnak" nevezi fölfogását 
(11/393). Gondolati rendszerének beható 
történeti és kritikai interpretációjára azért 
is nagy szükség van, nehogy a maradiság, 
a bezárkózás hívei sajátítsák ki és használják 
föl érvül azt a zenészt, aki Bartókról szóló 
kongeniális tanulmányaiban és másutt hatá
rozott különbséget tesz „pusztán tematikus 
magyarosság" és „magasabbrendű magyar
ság" között („nem témaként 'dolgozza fel' 
a népi dallamokat, hanem szellemükbe hatol, 
s nyersanyagként formálja őket a maga egyé
ni muzsikájává" — írja A kékszakállú... 
szerzőjéről, 11/430), aki „az európainak 
a saját hagyománnyal való eggyéolvasz-
tásában" (1/25) jelöli meg a követendő 
irányt, s a népdalt elsősorban tömörség, 
tisztaság egyszerűség, „hókristályszerű töké
letesség" (1/35) tekintetében állítja példa
ként a műköltészet elé. Magyarsága más 
népek megbecsülését, eredményeik propa
gálását, népiessége egyfelől „az elérhető 
legnagyobb műveltség" (11/468) követel
ményét, másfelől az országos méretű városi
asodás programját is magában foglalja, 
örökségének földolgozásához — bele
értve a bírálatot is — nemzedékek elmélyült, 
türelmes munkájára lesz szükség, hiszen 
megismerő szenvedélye és nevelői ethosza 
egyaránt a magyarság létezésének, öntuda
tának és fejlődési perspektívájának meg
határozó alapjaira, végső kérdéseire irányult. 

Az először 1965-ben megjelent Vissza
tekintés ennek a munkának nélkülözhetetlen 
segédeszköze. Mint a két vaskos kötetet 
gondozó Bónis Ferenc szerkesztői utószavá
ban olvasható, előkészületben van már e 
mű folytatása, amely Kodály 1962. augusz
tus 20-a után írott tanulmányait, valamint 
a Visszatekintésből kimaradt műveket és 
variánsokat tartalmazza majd. Remélhetőleg 
az esszéírói életmű e tudományos igényű 
teljes kiadása után levelezését is közzéte
szik, s ami talán még fontosabb, tanulmányai 
minél több népszerű válogatásban a szélesebb 
olvasóközönséghez is eljutnak. Mert, ahogy 
kedvenc Homérosz-fordításáról írta, „a nép 
könyve (...) csak egy új, olcsó kiadás 
által lehetne" (H/314). 

Csűrös Miklós 

Nemeskürty István: A magyar népnek, 
ki ezt olvassa. Az anyanyelvű magyar 
reneszánsz és barokk irodalom története 
1533-1712 Bp. 1975. Gondolat K. 525 1. 
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Aki arra vállalkozik, hogy a régi magya 
irodalom értékeit, sajátos szépségeit tudo
mányosan megbízható és szakmai teher
tételektől mentes, népszerűsítő formában 
a legszélesebb olvasóközönséggel megismer
tesse és megszerettesse, már szándékáért is 
elismerést érdemel. Régi irodalmunk ugyanis 
az iskolai oktatásból hovatovább kiszorul, 
és a felnőtt olvasók tudatában is valahol a 
peremvidéken húzódik meg, többnyire homá
lyosan, bizonytalan körvonalakkal. 

Nemeskürty István, sok elismerést, vitát 
és ellenvéleményt kiváltó könyveivel, tanul
mányaival, már eddig is értékes munkát 
végzett annak érdekében, hogy felvilágoso
dás előtti irodalmunk, történelmünk ne 
csupán tananyag és néhány szakember 
kutatási területe legyen, hanem egyre töb
bünk eleven olvasmányélménye, műveltsé
günk szerves része. 

Legújabb könyvében, melynek Sylvester 
János szavaival ezt a címet adta: „A ma
gyar népnek, ki ezt olvassa", az anyanyelvű 
magyar reneszánsz és barokk irodalom 
történetét dolgozta fel 1533-tól 1712-ig, 
Komjáthi Benedektől Bethlen Miklósig. Az 
előszóban a szerző munkáját vakmerő vállal
kozásnak nevezi, s anélkül, hogy a „ment
ségére" felhozott érveket megismételnénk, 
megduplázzuk: Nemeskürty könyve két
szeresen is vakmerő vállalkozási Először 
vakmerő azért, mert egyedül meg merte 
írni egy hatalmas korszak irodalmának 
történetét. Másodszor azért, mert volt 
bátorsága ahhoz, hogy az eseményeket, 
irodalomtörténeti folyamatokat és jelen
ségeket a művek keletkezési rendjében 
mutassa be. Könyvét áttanulmányozva, 
már elöljáróban ki kell mondanunk, hogy a 
szerző kétszeres vakmerősége igen rokon
szenves. Elképzelhetetlen, hogy egy irodalom
történeti korszak népszerűsítő monográfiá
ját — a siker reményében — több szerző 
alkossa meg; mert elvész az ily típusú 
művek legfőbb vonzereje: a stílus és szem
lélet egysége. A kronologikus tárgyalás 
ebben a formában már kissé szokatlanabb 
jelenség a népszerűsítő irodalomban. Aki 
ezt alkalmazza, tudatosan vállal egy előnyö
ket és könnyebbséget is jelentő, de a könyv 
karakterét eleve meghatározó szerkezeti el
vet, annak minden hátrányával. 

Az olvasóhoz szóló rövid bevezető után 
„A magyar reneszánsz irodalma" című 
fejezet az első magyar nyelven nyomtatott 
könyv, Komjáti Benedek: Szent Pál levelei 
magyar nyelven című művének keletkezésé
től Balassi Bálint haláláig, „A magyar 
manierizmus és barokk irodalma" című 
fejezet pedig Rimay Jánostól Bethlen Miklós 
haláláig mutatja be irodalmunk történetét. 
Rövid kitekintés, bibliográfiai eligazítás és 
névmutató zárja a kötetet. 


