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„A nyelv is énekel, a zene pedig beszél.”
(Kodály Zoltán)
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A hanglejtés dinamikus fogalom, a kapcsolatok fogalma. A zenetudomány többfé-
le árnyalatban alkalmazza. Jelen dolgozatunkban mint a kodályi alkotás viszonyfo-
galmát tárgyaljuk.1 Segítségével az alkotás folyamatára igyekszünk összpontosíta-
ni, a születés elsô pillanatától a mûalkotás teljes létrejöttéig. Sôt, még ezen innen
és túl, a források és a távlatok kijelzéséig.

A hanglejtés fogalma kiterjed a zenével rokon mûvészetekre is. Mint a dallam
alkotói elve rokonul a költôi szöveg kiejtésével (szavalatával), a tánc kifejezô moz-
gásának taglejtésével (gesztusával) és kölcsönös összefüggéseiben ezekkel együtt
válik alkalmassá a retorikai alakzatokban rejlô üzenetek felfejtésére.

A retorikai alakzatok létrejötte azonban a külsô források termékenyítô hatása
mellett, a tánc, a dal vagy a vers esetében feltételezi zenén túli forrásokkal való
elôzetes találkozások emlékeit, és kiindulópontnak tekinti ihletô jelenlétüket már
az alkotás elsô pillanatától.

A kodályi hanglejtés tartalmi gazdagságát az életmûben rejlô zeneretorikai
alakzatok révén mutatjuk be.2 A két nagy vonulat mellett – metafora és metoní-

* A Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett konferencián,
2017. április 27- én a Zenetudományi Intézet Bartók- termében elhangzott elôadás írott változata. Az
1. és 2., kottát az Editio Musica Budapest, a 3., 4., 5., 6. és 7. kottát az Universal Edition A. G. Wien szí-
ves engedélyével közöljük.

1 Viszonyfogalom: a relációk fogalmai mindig a fônévi létjelzés alanyi esetén túl, fôleg a részeshatározó,
illetve a birtokos eset irányába alakítják az adott gondolati egység belsô szerkezetét. Valaminek a része-
ként, vagy birtokaként függôvé teszik a szóban forgó tárgy (személy, jelenség stb.) adott állapotát.
Mindig párosával járnak a rész és az egész, illetve a birtokoló és a birtokolt viszonyában; elôbbi inkább
metonimikus, utóbbi inkább metaforikus szerkezetben fejti ki gondolati- érzelmi hatását. Pl. az Anton
Pavlovics Csehov névrelációban az Anton (rész- )metonimikus viszonynév; az Anyám tyúkja verscímben a
tyúkja (birtokolt- )metaforikus viszonyfogalom. Ám egy rejtettebb vonatkozásban a birtokoló anyám
is birtokolttá válik: az én, azaz a költô anyja.” Vö.: Angi István: Értéktôl jelentésig. Kolozsvár: Pro Philo-
sophia, 2004, 345.

2 A retorikai alakzatok rövid ismertetése során a barokk zeneretorikai figurák bemutatása mellett, ame-
lyekrôl gazdag irodalommal rendelkezünk, hivatkoznunk kell az irodalmi és költészeti alakzatok leírá-
saira is, amennyiben zenei átörökítésük elmélete mai napig nincs kidolgozva. Hivatkozásainkat mind-
végig mutatis mutandis jeligéje alatt tesszük, tekintettel az átörökített zenei alakzatok sajátosságaira.



mia –, amennyire idônkbôl futja, kitérünk néhány részletelemzésre is. Igyekszünk
rátalálni segítségükkel arra a bizonyos pillanatra, amely az ihletet kiváltotta.

Ihlet és metafora a Hegyi éjszakákban

Itt, a mesebeli hármas útelágazásnál, a senki földjén, a költészet, a tánc és a zene
birodalma között születik meg a tolmácsolásra váró üzenet a maga köztességében.
Elsô pillanatra úgy tûnik, hogy még nem zene, hanem valami más. Valóban más,
születô zenei metafora.

A társítások mezôje Kodály rendkívül gazdag emlékezetében termékeny tala-
jául szolgált a metaforák létrejöttének. Miközben kérdôre vonta alkotásainak ihle-
tôit – egy népdalt, egy költeményt, egy táncot vagy egy természeti eseményt –, vélt
válaszukban visszhangra találtak odaillô emlékei. A Hegyi éjszakák elsô megjelené-
sérôl írja: „Világéletemben sokat jártam magas hegyek között, ott éjszakákat töl-
töttem, s észrevettem, hogy a hegyeknek hangjuk van, mégpedig csodálatos hang-
juk: amit sokszor hallottam, abból próbáltam megrögzíteni egy- egy töredéket, de
hát sokkal több és szebb van ottan, mint amit ez a rövid darab mutathat.”3 Szüle-
tését minden bizonnyal a hegyi légáramlás hûsítô szele ihlette, amint titokzatos
hangját a kísérôszólamok kitartott, sokszínûen zizegô szekundhalmazában keltet-
te életre, és közöttük engedte szabadjára in nascendi pentaton dallamát.

Tanítványai, akik nagyon jól ismerték mesterük emlékszíneinek palettáját, to-
vábbgondolták az ihletés hullámhosszán eszme- és kedélytársításait. Hosszan
idézhetnôk például Bárdos Lajos vagy Szabolcsi Bence élményeit errôl a csodaszép
metaforáról. Itt csak egy- egy mondatra futja. „A lélek mélyérôl feltörô dallamok, a
szenvedélynek fehér izzásig való fokozása … aztán az elcsöndesedô, éjszakába
veszô vég…”4 – jegyezte fel elsô benyomásait Bárdos Lajos. „Éteri, testetlen hang
ez: mint távoli szellem- ének visszhangja a szélben, mely hol közeledik, hol elenyé-
szik, újra meg újra feléled, mindig elbûvöl”5 – vallotta róla Szabolcsi Bence.

A metaforának azon a bizonyos asszociatív tengelyén Kodály eszmetársításai
az esztétikai stádiumon is túlvezetik a Hegyi éjszakák üzeneteit. El egészen az eré-
nyek szférájáig, Augustinus bölcseletéig, aki szintén a természet hangjában találta
meg a választ a szépség keresése során. „Megkérdeztem az eget, a napot, a holdat
s a csillagokat – írja a Vallomásokban. – Mi sem vagyunk az általad keresett Isten –
felelték. Így szóltam ekkor a testemet körülvevô mindenséghez: Azt mondottátok
Istenemrôl, hogy nem ti vagytok! Beszéljetek hát valamit róla! S felzúgtak hatal-
mas hangon: ’Ô teremtett minket.’ (Zsolt. 99, 3). Kérdezôsködésem abból állott,
hogy szemléltem ôket, válaszuk pedig a szépségük volt.”6
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3 Kodály Zoltán: Viszatekintés, III. Budapest: Zenemûkiadó, 1989, 487.
4 Bárdos Lajos: Harminc írás. Budapest: Zenemûkiadó, 1969, 348.
5 Szabolcsi Bence: Kodályról és Bartókról. Budapest: Zenemûkiadó, 1987, 87.
6 Szent Ágoston: Vallomások. Ford. Horváth Miklós. Budapest: Officina, 1942, 63–64. (10. könyv, VI.

fejezet).



Idekívánkozik Nádasi Alfonz bencés atya tanúbizonysága: „Valami kozmikus
méretekben akarta az egész világot hangzóvá tenni. Szinte belefülelt a naplemen-
tébe, ha valamelyik hegy tetején voltunk. Ahogy csendesedett a világ és hanyatlott
a nap, annál zengôbb lett ô belülrôl. Ezek az ihletnek más körülmények között
megismételhetetlen pillanatai voltak. Ilyenkor érezte az ember, hogy egyetlen szót
sem szabad hozzá szólni. Lefelé jövet, az élmény befejeztével szólalt meg: ’Micsoda
harmóniák! Így imádkozik a természet’”.7

Metonimikus közelítések az Öregekben

A metonímia alakzatai bontakoznak ki benne. Üzenetét nem hasonlóságra, hanem
a szöveg sugallatának zeneközelbe vonására építi. Nem névcsere, mint az iroda-
lom vagy költészet metonímiája, nem fogalmak játéka, hanem a kedély kibontako-
zása. Már indulásában kilép a költészet közegébôl, és zenei viszonyrendekbe vált
át: szavalatból hangvétellé módosul. Az öregség tragikumát körüllengô együttér-
zés katarzisélményét sugározza a mû dallamfordulataiban.
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7 Így láttuk Kodályt. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Püski, 1994, 262.

1. kotta. Hegyi éjszakák, 1–12. ütem (© Editio Musica Budapest)



Kodálynál az indítás, mint itt is, mindig lényeget elôlegezô indítás. Akár a nyi-
tány vagy egy elôjáték, felkészít a továbbiak befogadására. Ezúttal premonitíve,8

baljósan sejtetô ez az indítás: az elkövetkezô epizód- képek sorát sejtetve láncsze-
meit elôre összeköti: „Oly árvák ôk, mind az öregek.”

Az elôtûnô képek sorában rejtôzködô tragikum sejtetése – rôzsével hátukon,
ház elôtt a napsugárban, téli estén kályha mellett, nyújtott tenyérrel templom elôtt,
el egészen a rettenetes kéz parancsszaváig és a fináléig, no, gyere, tedd le –, már
ott ködlik a kezdet csendes recitativójában az Ö- re- gek három szótagját kettôs kop-
panással leütô kvart elôtt: „oly árvák ôk mind”:

A recitáló kvaterno – mi- re- dó- lá – tagoló üzenete átlépi a prózai tudósítás
egyszerûségét. Az együttérzés, a szánakozás élményével telítôdik fel, amelyet nem
rögtön érzékelünk, hanem folytonosságában, amikor is a kezdet beváltja ígéretét,
a sejtés bizonyossággá válik: árvák ôk, dolgos kezükre senkinek sincsen szüksége
többé.

Szavalat és hanglejtés retorikája magyarul- latinul

Kodály számos, különösen egyházzenei alkotásait latin nyelvû szövegekre kompo-
nálta. A latin prozódia anyanyelvszintû ismerete valósította meg a szöveg dekla-
mációjának és a dallam intonációjának egységét. Legtöbbször, mint például a Bu-
davári Te Deumban a két princípium összevonása a magyar nyelv szellemében tör-
tént. Dallamát, amely majdnem egészében saját leleménye volt, a legköltôibb
módon idomította a latin irodalmi szöveghez azzal a szándékkal, hogy antik mû-
veltségünk értékeit európaiságunk jegyében úgy vegyük birtokba, mint azt, ami
ôsidôktôl fogva sajátunk volt és maradt. Engedjék meg, hogy felidézzem azt a ked-
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8 Premonició: retorikai alakzat, amellyel a szónok elôkészíti a hallgatóságot nem tetszô, esetleg baljós tény
közlésére (lat.: praemonitio = figyelmeztetés). Vö. „Preparáció”. In: Alakzatlexikon. Fôszerk. Szathmári
István. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008, 475.

2. kotta. Öregek, 1–2. ütem (© Editio Musica Budapest)



ves anekdotát, miszerint két székely Rómában bandukolva betévedt a Szent Péter-
bazilikába. Éppen szentmise folyt, persze latinul. Az egyik a másikhoz fordulva
örömmel súgta: lássa- e koma itt es magyarul miséznek.

A Budavári Te Deum dallamrajzai, zenei piktogramjai9 népzenei természetesség-
gel tükrözik egyházi zenénk, hogy úgy mondjuk, kettôs zenei anyanyelvét. Eôsze
László írja: „A kompozíció távlatokat egybeölelô gesztusa már az elsô ütemekbôl
kitûnik: a trombitaszignál után uniszónó felhangzó kórus elsô hangközlépése a
Kelet népzenéjére jellemzô kvart, az elsô kibomló akkordsora viszont a Nyugat
mûzenéjében otthonos mellékszeptimek ingamozgása.”10

A kodályi ihlet és emlékezés egységét érzékelhetjük a fugato témájában is.
A kvartokban gazdag, pentaton fordulatokra épülô téma a barokk piktogramok je-
gyében tölti be a zenei teret, eget és földet átfogva, dicsôítô ujjongásában (3. kot-
ta a 292. oldalon).

A „kvarttorony”, ahogyan Eôsze László találóan nevezi, a „majestatis” szótag-
ra épülô fokozás a fugato végén, szimbolikus jelentésével valóban távlatokat nyit.
Bástyáink, váraink történelmi értékeit idézi elénk, jelen idejûvé avatja múltunkat
(4. kotta a 292. oldalon).

Még egy- két példa, pillanatfelvétel a retorikai alakzatok gazdagságáról Kodály
Zoltán alkotásaiban, jelezve, hogy életmûve alapján meg lehetne írni a jelenkori
magyar zene retorikai traktátusát. Íme:
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9 Piktogram: A zenei piktogram a költôi- irodalmi képírás metaforikus mása. Eredetileg nyelvtudomá-
nyi fogalom, „az írásnak az a fajtája, amelyben (betûk helyett) egész fogalmakat kifejezô jeleket hasz-
nálnak.”(Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó–Kossuth Könyv-
kiadó, 1974, 652.). A hangok kvázi- térbeliségére alapozva jelennek meg a piktogram zenei formái a
barokkban, és azóta máig megtalálhatjuk ôket mind a szöveges, mind a hangszeres dallam szerkeszté-
sében. Albert Schweitzer elemzi Bach mûvészetében a barokk piktogram retorikai jelentôségét: „Beetho-
ven és Wagner a muzsikában költ, Bach fest. Bach is dramatikus, de úgy, ahogyan a festô is az: Nem
az egymásra következô eseményeket rajzolja meg, hanem kiragadja azt a pregnáns pillanatot, amely
számára az egész történés hordozója, és ezt zeneileg ábrázolja. Ezért is volt rá az operának oly cse-
kély vonzereje.(…) A zenei dráma az ô számára a drámai képek egymás után következése: ezt a pas-
siókban és a kantátákban valósítja meg.” (Albert Schweitzer: Életem. Gondolataim, Budapest: Gondo-
lat, 1974, 439.)

Schweitzer nyomában Kovács Sándor Bach piktogramjait a lessingi termékeny pillanat jegyében
vizsgálja: „fantáziájának ez a telítettsége látási és mozgási képekkel festôvé teszi ôt a zenészek közt;
(…) Úgy viszonylik tehát a többi zenéhez, mint a képzômûvészetek az idô mûvészeteihez, amelyek,
ha képet akarnak adni valamely történésrôl, ezt csak úgy tehetik, hogy kiválasztják annak egy jellem-
zô, termékeny mozzanatát és azt megrögzítik.” Kovács Sándor: Válogatott zenei írásai. Budapest: Zene-
mûkiadó, 1974, 236.

Lendvai Ernô így foglalja össze a fenti gondolatokat: „Schweitzer kétféle alkotásmód, ’költôi’ és
’festôi’ közt tesz különbséget. Szerinte Beethoven zenéje ’történik’, (végigéljük benne a drámai küz-
delem minden állomását), Bach zenéje viszont ’van’ – akárcsak egy építészeti alkotás.” Lendvai Ernô:
Bartók költôi világa. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971, 231.

Ugyancsak Lendvai írja „Schweitzer fegyelmeztet rá,[Bach] mennyire szeretett ’képekben’ gon-
dolkodni – a legelvontabb liturgikus szöveget is ’rajzban’ látja.” Uott, 125.

10 Eôsze László: Örökségünk Kodály. Budapest: Osiris, 2000, 118.
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3. kotta. Budavári Te Deum, a fúga témája: „Pleni sunt caeli”, 43–47. ütem (© Universal Edition Ltd., London)

4. kotta. Budavári Te Deum, „kvart- torony” a majestatis szóra, 72–78. ütem (© Universal Edition Ltd., London)



Az átok retorikája a Psalmus Hungaricusban

Alakzatok sora – hiperbola,11 megszakítás,12 kiáltás,13 fokozás14 – érzékelteti a zsoltá-
ros nagy haragját: „De barátimnak az kit vélek volt, / Nagy nyájasságom kivel
együtt volt, / Jó hírem- nevem tisztességem volt, / Fô ellenségem most látom,
hogy az volt.”

Az álnok, belsô ellenség leleplezését kísérô növekvô harag hiperbolája hirtelen
elakad, majd a fenyegetô csendet szenvedéllyel teli feltörô átokszórás követi: „Ke-
serû halál szálljon fejére, / Ellenségemnek ítéletére” (5. kotta a 294–295. oldalon).
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11 Hiperbola vagy nagyítás: olyan retorikai- stilisztikai alakzat, amely a helyettesítésen, azaz immutá-
ción alapul; az eredeti szó, kifejezés helyett a túlzás eszközével élve egy másik, vagy erôsen nagyított,
vagy erôsen kicsinyített értelmû kifejezést használ a szerzô. A szélsôségekhez vonzódva a nagyot sok-
kal nagyobbnak, a kicsit sokkal kisebbnek láttatja. A görög megnevezésnek eredetileg „átvetés”, „át-
hágás”, illetve „mértéktelenség” és „szertelenség” a jelentése. Téves kijelentésként is értelmezhetjük.

A hiperbola a tulajdonságoknak, avagy olyan jellemzôknek, mint a méret, az erô, a jelentôség, il-
letve jelentéktelenség, az élmény, a benyomás stb. felnagyítására, egyes esetekben pedig inkább a ki-
csinyítésére szolgál. Két alapváltozata lehet: az auxézis, amely a valódi nagyítás, túlzás kifejezôje,
amikor a valóságosnál többet mondunk, valamint a meiózis illetve a tapinózis (humiliatio) a kicsinyí-
tés esete, amikor a valóságosnál kisebbet, kevesebbet jelzünk. Az utóbbi célja többféle lehet, pl. a
kedveskedés, az enyhítés, az udvariasság, de az alábecsülés is kifejezhetô a segítségével.

Ellentéte viszont a litotész (diminutio, exadversio) alakzata, amely oly módon mond kevesebbet,
hogy ez a fogalom ellentétének a tagadásán keresztül valósul meg: nem ok nélkül (= okkal); nem túl ra-
gyogó elme (= ostoba az illetô); egyáltalán nem utálta (= szerette). In: Alakzatlexikon, 287–288.

12 Abruptio (lat. „megszakítás”): a 17–18. szdi zeneelmélet egyik figurája, amely elsôsorban a zenei
kontextus váratlan megszakításáról ismerhetô fel (a retorikus figurák között nem szerepel). A stylus
recitativusban Chr. Bernhard (1650 k.) és J. G. Walther (1732) szerint akkor jelentkezik, amikor az
énekszólam a kvarton zár, és a basszus egyedül fejezi be a zárlatot, vagy (Bernhard szerint) amikor a
nyújtópontot szünet helyettesíti. H. Chr. Koch (1802) szerint az abruptio a tétel szokatlan helyen va-
ló megszakítása, pl. amikor szubdomináns és domináns után a tonika elôtt generálpauza következik.
Az abruptio az ellipszissel rokon. In: Brockhaus Riemann Zenei lexikon, I. Budapest: Zenemûkiadó,
1983, 12–13.

13 Exklamáció: a latin eredetû terminus jelentése „felkiáltás”. Inkább gondolatalakzatként tartják nyil-
ván, de elôfordul a mondatalakzatok közé sorolása is, sôt, erôs érzelmi hatása miatt többen sorolják
a pragmatikai alakzatok közé. Ahogy sok más alakzatnál, itt is indokolt a kétféle besorolás párhuza-
mossága, hiszen a felkiáltás általában mondatformában történik, de kiterjedhet hosszabb szövegegy-
ségre is, sôt, hatása minden esetben nagyobb szövegegységben nyilvánul meg. In: Alakzatlexikon,
230.

14 a) Climax, klimax (gör. „létra”, „lépcsô”; lat. gradatio, auxesis, ascensus is), a 17–18. szdi zeneszerzés-
tanban a retorika mintájára magyarázott, az emfázis- csoporthoz tartozó zenei figura; J. G. Walther
(1732) leírása szerint „’clausula’ kadenciával vagy anélkül, amelyet közvetlenül egymás után több-
ször, mindig egy hanggal magasabban adnak elô”. A retorikában a climax fokozás olyan mondatré-
szekkel, amelyek mindig emfatikusan kapcsolódnak az elôzôhöz, pl. Jauchzet und singet, singet und
rühmet, rühmet und lobet (’örvend és énekel, énekel és dicsér, dicsér és dicsôít’).” In: Brockhaus Rie-
mann Zenei Lexikon, I., 344.

b) Klimax, gradáció vagy fokozás: halmozáson alapuló adjekciós szó vagy mondatalakzat, a gradá-
ciónak vagy fokozásnak pozitív irányú növekedést kifejezô altípusa. Benne az alkotóelemek emelkedô
sorrendben kapnak helyet. Olyan láncszerû ismétlés és felsorolás, amelyben minden alkotóelemmel
egyre nô az érzelmi, szemantikai intenzitás, a kiinduló ponthoz képest növekszik a jelentéstöbblet,
az információ fontossága, újdonsága. Lehet hangzásbeli is, ahol az utolsó egység a leghangosabb,
mert arra összpontosítjuk a figyelmet, esetleg ott van az új információ. In: Alakzatlexikon, 336.
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Megszemélyesítés15 Napóleon karikatúrájában

Napóleon karikatúráját a csataepizód kezdômotívumának groteszk mása szemé-
lyesíti meg. Másságában felhagy harcias lendületével, és térdre hull. Nemcsak dal-
lama, de hangszíne is megváltozik. A harsonák és trombiták alla marcia hangvétele
átvált gyászindulóba, és Háry János foglyaként Napóleon esz- szaxofon hangján si-
ránkozik:

a) a csataepizód eredeti motívuma (6. kotta)
b) és mássága, mint Napóleon siránkozásának megszemélyesítése (7. kotta a

298–299. oldalon)

A hangzótér meglépése és a felezô kvart meséje

Titkos beszélgetéseink során kislányommal, Csippkével, a hangközöket úgy eleve-
nítettem meg neki, mint a sûrûségmérô rovátkáit.

Hasonlatból indultam ki. Ahogyan a denziméter a legfinomabb italnak is meg-
méri az erôsségét, sûrûségét úgy határozza meg a hangköz a legszebben hangzó
térnek is a kifejezôerejét. A prím, a kis- vagy nagy szekund a mormolás prózáját
visszhangozza, a kisterc melankolikusan, a nagyterc diadalmasan méricskéli a
hangzó univerzum becserkészhetô mezejét.

A kvart, Kodály kedvelt hangköze, a zene keleti kapuja azonban többre vállal-
kozik, mozgásba hozza a hangzó világot: felezôerejével felszabja az oktávszakaszo-
kat síkban, térben, két- vagy háromdimenziósan, és a kiszabott feleket magukra,

LV. évfolyam, 3. szám, 2017. augusztus M a g y a r  Z e n e296

15 Megszemélyesítés vagy perszonifikáció: retorikai- stilisztikai gondolatalakzat, mely elvont, gondolati
fogalmakat, természeti jelenségeket, élettelen tárgyakat, növényeket, állatokat, tehát nem emberi dol-
gokat, közösségeket élôként mutat be, illetve emberre jellemzô cselekvéssel, érzéssel, tulajdonság-
gal, megjelenéssel ruház fel. Uott, 380.

6. kotta. Háry János, Napóleon csatája, 15–18. ütem (© Universal Edition Ltd., London)



jobban mondva a prímek, szekundok és tercek harmincadjára hagyja, hadd szab-
dalják ôk tovább, hogy aztán megszánva darabkákra osztottságukat, egyetlen lé-
péssel újra egésszé egyesítse. S ez által uralma alá hajtja, vagy, a Kishercegbeli ró-
ka szerint, megszelídíti ôket. A kvint ikertestvérként mûködik a kvarttal. A náluk-
nál is nagyobb távolságot mérô rovátkák illetve hangközök pedig a dallam
savát- borsát adják: ôk a jellem hordozói a hangulat érzékivé tételében. Hát, eddig
a titok. Most is csak játékosságáért árultam el.

Kodály, galántai pajtásaira emlékezve, a gyermek játékát a széppel csendíti meg
biciniumai Ajánlásában: „mezítlábas pajtásaim (…). A ti hangotok cseng felém öt-
ven év ködén át. Hajigáló, verekedô, fészekkiszedô, semmitôl meg nem ijedô, tal-
pig derék fiúk, dalos, táncos, illedelmes, jódolgú lányok, hová lettetek?”16 Vágya-
kozó sorai a széppel való játék schilleri méltatását juttatják eszünkbe: „az ember
csak játsszék a szépséggel és csak a szépséggel játsszék. Mert, hogy végül egyszerre ki-
mondjam: az ember csak akkor játszik, amikor a szó teljes értelmében ember, és
csak akkor egészen ember, amikor játszik.”17

Azt hiszem, hogy a kodályi ihlet kiapadhatatlan forrását vágyakozása fakasz-
totta a szépért, az annyiszor megálmodott szabadság reményében.
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16 Kodály Zoltán: Visszatekintés, I., Budapest: Zenemûkiadó, 1964, 64.
17 Schiller: Levelek az ember esztétikai nevelésérôl (1794). Fordította: Szemere Samu. In: Friedrich Schiller

Válogatott esztétikai írásai. Budapest: Magyar Helikon, 1960, 221.
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A B S T R A C T
ISTVÁN ANGI

THE RHETORIC OF INTONATION IN ZOLTÁN KODÁLY’S
WORKS

My analyses seek to identify the role the ancient power of intonation plays in the
creative process, and locate the intermediary state in which the moment of birth
interrupts the superposition of the moments of still and already, and makes sensual
the coming into being of the new work. The intermediary state, the no- man’s land,
rests at the triple border of the former mousike, at the verges of poetry, dance and
music, the grasping of which is a prerequisite for all musical creation. The recon-
ciling of the guiding principles of poetic words with those of the gestures of dance,
and the fertilizing of the moment as being removed from its historical continuity –
this constitutes the magic of inspiration, which I seek to examine in Zoltán Kodály’s
works in light of the figures of musical rhetoric.

István Angi (1933, Ojdula, Romania) is music aesthetics professor. Member of Romanian Union of
Composers and Musicologists. His PhD thesis’s title: Music and Affection, held in University V. I. Lomono-
sov, Moscow, 1965. He teaches at the Academy of Music Gh. Dima and Babeµ- Bolyai University in Cluj-
Napoca, and at the Christian University Partium in Oradea disciplines like Aesthetics, Music Aesthetics,
Modern Theories of Music. His special courses – Interartistic Dialogue, History of Ideas – History of Images –
take place at the Master and Doctoral studies. His significant volumes are: Zene és esztétika (Music and
Aesthetics), 1975; Az esztétikum zeneisége (The Musicality of Aesthetics), 2001; A zenei szépség modelljei
(Models of Beauty in Music), 2003; Prelegeri de estetic± muzical± I, II. (Lectures of Music Aesthetics I, II.),
2004; Értéktôl jelentésig (From Value to Sense), 2004; Fotografii la minut din atelierele compozitorilor clujeni
(Minute- photos in Workshops of Composers from Cluj), 2008. Site de in. Scrieri despre muzic± (Flaxen strain-
ers. Writings on music), 2013; A harmónia marad. Zenetudományi írások (The harmony remains. Musicolo-
gical studies), 2013; Cornel ∫±ranu, m±rturisiri mozaicate, studii µi eseuri (Cornel ∫aranu. Mosaic- declara-
tions, studies, essays), 2014. Co- author of numerous study volumes. He publishes in journals of music
and general culture from Romania and Hungary. 
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