
nyugdíjba vonulásáig. Szabó Pál lett az
új főszerkesztő, Fehér Lajos a felelős

szerkesztő, Dancs József pedig a főmun

katárs. Kitűnő erők tűntek fel itt akko
riban: Urbán Ernő, Dobozy Imre, Csa
nády Imre, Galambos Lajos, írásokat
hozott Tersánszky Józsi Jenő, Veres
Péter, Sarkadi Imre.

Emberpróbáló évek következnek. Vád
lottak padjára ültetik a lap szerkesz
tőit, van, akit nevelő munkára ítélnek,
másokat a termelő munkába irányítanak.
Gyakoriak a súlyos pénzbüntetések. egy
-egy sajtóhíbáért tekintélyes summákat
kell fizetniök. Mondvacsinált perek, tör
vénvte'enségek tartják izgalomban. féle
lemben valamennyiüket, s ugyanakkor
hétről hétre adhattak hírt új eredmé
nyekről. Paradox újságírói feladat lehe
tett beszélgetni a termelő munka hősei-

KODALY ZOLTAN DALAI-

Kodály Zoltán zeneszerzői műhelyének

kissé hátterében rejteznek énekhangra és
zongorakíséretre komponált dalai. A kó
rusok közismertek, a zenekari alkotáso
kat gyakran hallhatjuk, orat6riumai, me
lyek a nép lelkéből fakadtak fel s öm
löttek ellenállhatatlanul, a hwszadik szá
zadi művészeti forradalom legbecsesebb
dokumentumai. A dalokr61 azonban je
lentőségüknél kevesebb sz6 esik. Pedig
ebben a műfajban pr6bálta ki a zene
költő a népdal és a vers műdallá transz
ponálásának lehetőségét. Percy M.
Young, Kodály Zoltán angol nyelvű

életrajzának ir6ja említi, hogy att61 a
pillanattól, amikor a fiatalember elhatá
rozta, magyar zeneszerző lesz, meg kel
lett találnia azt a hátteret, azokat az
alapokat, melyekről majd felszökellhet
képzelete. Talán ezért is indult népdal
gyűjtő utakra. Szeme előtt Vikár Béla
példája lebegett. Az ezredfordul6n ren
dezett kiállításon látta Vikár fonográf
ját, amellyel az gyűjtőútjaira indult, nem
a dallam, hanem a szöveg megismerése
végett. Amikor Kodály meghallotta a
szöveg talapzatául szolgál6 dallamokat,
rögtön megérezte, hogy érintetlen, cso
dálatos kincsre talált. Meglelte azt a
forrást, melyet Ady képzeletében tel
jesen maga ala temetett a "magyar
Ugar". Az ir6k és a képzőművészek a
század elején ugyancsak lázasan érdek
lődtek a paraszti mélyvilág iránt, el-

vel s a traktorra kényszerített lányok
kal, beszámolni az emberi helytállás
szép példáiról és dilettáns íntézkedé-ek
ről: gyapottermesztésről. narancsültetvé
nyekről. A gépállomások kora ez,
a mezőgazdaságí művelés forradalmi át
alakulásának látványa és gyakorlati ta
pasztalata kínálta a témákat. Voltak,
akiket visszariasztott az akkori élet el
Ientmondásossága. De voltak, akik meg
maradtak, írtak, jegyeztek tovább ren
dületlenül. Közöttük volt Dancs József
is, aki sok szépet, sok érdekeset mond
el tempós, érdekes, olvasmányes köny
vében életéről, ,.útjairól és állomásai"
ról. s akinek alighanem akad még mon
danivalója a paraszti életforma változá
sáról.

SIKl GtZA

indulni ebbe a világba azonban Ko
dály indult el először. S a modern
magyar zene forradalmi eseményeként
1906-ban - Ady új verseivel egyidőben

- Bart6kkal közösen kiadta az ének
hangra és zongorára komponált Magyar
Népdalok tíz darabját, s ugyanebből az
ihletkörMI fakadt op. l-es jelzésű, ti
zenhat dalt tartalmazó Énekszó címú
alkotása.

Zenetörténeti közhely, hogy az első

opus-számmal ellátott művek egyben a
zeneszerzői program foglalatai. Kodály
Énekszó-ja is az. Hisz a mű szelleme.
mélyen belegyökérzik a népdalba, még
akkor is, ha melodikája kétségtel_enül
egyéni. Bizonyára felszabadít6 hatássa.l
volt képzeletére a Párizsban, megismert
Debussy művészete: Pelléas és Mélísande
-jának mintájára kísérletezett ki olyan
új dallamvilágot, mely ideáljának az
élőbeszéd lüktetésének visszaadását te
kinti. De - mint erre Bónis Ferenc
mwtat rá a lemezhez írt kitűnő ismer
tetőjében - felszabadít6ja és ösztönző

példája volt Ady költészete is: "tőle

,tanulta' Kodály a népdalmagb61 kinövő

látomások költészetét, igy - sokszor át
tétellel - az tneksz6-ciklus népzenei
emlékekből ,lepárolt' poézisét is".

Tízévnyi időszakot ível át a lemezen
hallhatá Négy dal, melynek első há
rom darabja 1907-ben, az utols61917
ben született. Külön érdekessége ennek
a küLönben a műdal világában gyöke
redző kompozíci6nak, hogy Kodály leg-

• Kodály Zoltán: Dalok énekhangra és zongorára (Hungaroton, SLPX 11766-7)
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kedvesebb költőjének, Arany Jánosnak
is megzenésíti egyik versét, míg az
utolsó darabja a ciklusnak - mintegy
jelképes kéznyújtásként - Móricz Pa
csirtaszója egyik betétjének zenei válto
zata. s benne a zongCJrákíséret érintet
lenül őrzi a cimbalom hangzását, mely
hosszú-hosszú időn át a cigányzeneka
Toknak volt jellemző hangszere, míg az
tán - egy csodálatos művész, Rácz
Aladár világszerte ismertté tette.

Kodály édesanyja kifejezett kérésére
írta meg doktori disszertációját "A ma
gyar népdal strófa-szerkezete" címmel.
Meglehetős leckét adott ezzel tanárai
nak, hiszen dolgozatát nem tudták hova
beilleszteni, míg végül a magyar filoló
gia tárgykörébe sOT'JUák be. Verstani ta
nulmányait élete végéig folytatta (ebben
is Arany János példáját követve), s a
maga számára kikristályosított eredmé
nyeit olykor művek j:Jrmájában is el
mondta. tgy keletkezett két dalciklusa,
a Megkésett melódiák és az Öt dal.
Bónis Ferenc idézi a két ciklus kelet
kezését megvilágító Vallomást 1932-ből,

s tanulságos nekünk is követnünk Ko
dá~y gondolatait, hisz ezek világítják
meg bámulatos tömörséggel és őszinte

séggel, milyen nehézségeket jelentett az
igazi magyar zenei nyelv megteremtése:

"Az európai nyelvek minden tuuru
különbségük mellett is közelebb áll
nak egymáshoz, mint akármelyikük a
magyarhoz; hangsúlyrendszerük és ter
mészetes melodikájuk annyira más, hogy
szinte ellentétesnek mondhatók. Mi kö
vetkezik ebből? Az, hogy egy magyar
szövegre írt zenét, amennyiben jól kö
veti a nyelv természetének lejtését,
majdnem lehetetlen európai nyelvre le
fordítani, továbbá, hogya magyar szö
vegből kiinduló dallamvonal európai
embernek idegenszerű... Zenében tájé
kozott közönségünk lelkében... a német
nyelv ritmikája gyökerezik, és a német

Tájékozódás

MAGYAR KLASSZIKUSOK. Gyakran éri
az a vád az irodalomtörténetírást. hogy
erejét többnyire egy-egy nagy évfordulóra
koncentrálja, s érdeklődéséböl kevésbé futja
a hétköznapok apró felfedezéseire. BIzony. a
kritikaI kiadások száma meglehetilsen cse
kély, és késnek a nagy összefoglaló mo
nográfiák ls, holott ezeket addig lehet iga
zán hitelesen megírni, amíg a szemtanúk
élnek.

szövegből folyó melódiák tűnnek fel
természetesnek." Kodály szerint a ma
gyar dallam természete idegen a múlt
századi jambustó l, inkább közelebb áll
nak hozzá a görög-latin formák. "Egy
kis faluban - írja -, ahol Berzsenyi
nevét még nem is hallották, lett világos
sá előttem, hogyan lehetne megzenésíteni
a magyar irodalom egy-egy legremekebb
alkotását." E felismerés- eredménye az
opus 6. hét dala és részben az opus 9.
öt dala is, me ly azért fontos, mert Ko
dály ebben két Ady-verset is megzené
sít, s így közvetve vall a költőhöz fű

ződő bensőséges kapcsolatáról.
A lemezen hallható még - Mátyás

János közreadásában - a Hímty-dal és
az 1965-ben, a műfajtól való búcsú
gesztusaként komponált Epitaphium, Hu
nyadi János sírfelirata, mely zengő,

ujjongó végkicsengésével remek lezárá
sa Kodály dalainak.

A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
nagyszerű vállalkozása ez a felvétel. Dal
éneklésünk legkiválóbb művészeit moz
gósította, s nehéz volna teljesítményük
között különbséget tenni. Tokody Hona
találta el leginkább a hangzás harma
tos tisztaságát, Gáti István a Berzsenyi
-versek töprengő szomorúságát, Gregor
József az Ady-vers bibliai pátoszát, Só
lyom-Nagy Sándor pedig újra elragad
hangjának kiegyenlített szépségével. Fü
löp Attila szinte észrevétlenül emelkedett
a daléneklés klasszikusai közé, s rend
kívül izgalmasan tolmácsolja a máeik:
Ady-verset Sass Sylvia. Andor Éva, Me
lis György és Kováts Kolozs a már be
érkezett művészek fölényes biztonságá
val idézik Kodály világát, Keönch Bol
dizsár pedig fejlődésének új állomásá
hoz érkezett e felvétellel. Kitűnően, sze
rényen, ősi idők üzenetét hozva látja el
a zongorakíséretet Szűcs Lóránt.

(R. L.)

Am ugyanakkor könyvkiadásunk jó né
hány örvendetes meglepetéssel szolgál, s
néhány kiadvány jelentékeny mértékben se
git hozzá nagy íróink alaposabb megismeré
séhez. A Szépirodalmi Könyvkiadónál meg
jelenil Magyar Remekírók sorozatban pél
dául két kötetben olvashatjuk Ady Endre
müveit. Az igazi meglepetés az első kötet,
melyriek sajtó alá rendezőt, Schweitzer Pál
és Láng József a lassan folydogáló kritikai
kiadás igényével léptek föl, eddig ismeretlen
Ady-verseket publikálva, feltüntetve a köl
temények megjelenési idejét és helyét, lehe-
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