
Nem jellemző-e vajon, hogy tevékenységének egyik ágát a másik kettő ismer
lető jegyeivel tudja érzékletesen bemutatni.

Nekünk, akik Kodálynak még kortársai voltunk, s halálával hálás vagy hálát
lan utókorra váltunk. tudnunk kell, hogy nincs fontosabb teendőnk, mint a teljes
életmű ápolása a maga megbonthatatlan egységében. A kodály! koncepció ereje
és nagysága épp ebben rejlile

DOBSZAY LÁSZLÓ

Iíodály nemzetnevelő terve
Amikor Kodályt "nemzetnevelőnek" hívjuk, nem csupán tiszteletadásunkat

"karjuk kifejezni a nagy ember iránt, s nem is csak arra a szerepre hívatkozunk,
amit történetünknek egy adott időszakában betöltött. (E megjelölés: nemzetnevelő

_. akár még pejoratív értelmet is kaphatna, ha nagy terveket kergető, a valóság
tól elszakadt prédikátor-figurát jelölne vele valakí.) A "nemzetnevelő" a magyar
történelmi hagyománynak ismét és ismét fölbukkanó sajátos típusa, e történelem
nek alakítója s ugyanakkor bizonyos értelemben produktuma. Mí jellemzi e tí
pust ? Tapasztalataik és cselekvési indítékaik az általános emberí-kulturális-erkölcsí
szféra iránti érzéknek és ugyanakkor sajátos hivatásuk beható, gyakorlatias, alkotó
Ismeretének kettős ihletéből származnak. Ennélfogva "szakmaiságukat" míndenkor
erős érzelmi-erkölcsi érdekeltség fűti, a magyarság sorsa i.ránti aggódasuk és se
gítő akarásuk viszont az életnek feléjük eső részterületén felismer t gyakorlati job-

"hításokban realizálódik. Ezek az apró, sőt sokszor jelentéktelennek látszó vívmá
nyok (pl. Széchenyinél a lóverseny, Kodálynál a szolrnízáció) egy általános nem
zetnevelő tervnek, eszménynek alkotórészei, s egyben szimbólumaí. A legpartiku
lárisabb alkotás is magában hordhatja azt a messzeható következmény-sort, amely
erre a kettős, építő-szimbollzáló szerepre alkalmassá teszi. Innen a férfi arány
talannak látszó személyes érdekeltsége egy-egy részletmozzanatban, Jól szemlélteti
ezt a Lánchíd mondanivalója: az építmény jelentősége messze túlmutat közvetlen.
praktikus hasznán (bár azt is hibátlanul betölti): a polgári főváros megteremtése
(Pest-Buda összekötése), a nemzeti összefogás kényszere, a nemesi előjogok falán
ütött rés (hídvám), s több más implikáció a reform-Magyarország szellemi impul
zusává tette, a következő korszak számára pedig a Duna két partján elterülő or
szág találkozópontjává, bizonyos értelemben szívévé és szimbólumává emelte a:
hidat. Hasonló szerepet tölt be a XX. századi magyarság számára az, amivel Ko
dály a magyar iskolát akarta - legalábbis zenei téren - magasabb színtre emelni.

(TAPASZTALATOK) Milyen tapasztalat indítja el e hosszú úton a fiatal Ko
dályt, ki addig úgy élt "a magas zene régióiban, mint minden más zenész: azzal
a gondolattal, ami ezen kívül vagy alul van", ahhoz semmi köze (ll. 494*). Alapos
zenei iskolázásából nyert tudását, zenei műveltségét, magasrendű zenei élményeit
összeméri azzal, amit e zenei iskola falain kívül talál, s mínt később mondja:
"Néhány évtizede gondolkodón figyelem a magyar zeneéletet. Láttam a bajokat,
kerestem az okokat. Ha egy épület recseg-ropog, repedeznek falai, ferdén áll a:
teteje, azt nem lehet egy-két támasztórúddal tartósan megjavítani" (uo.). Ösztönös
jóízlésének és magyarságának fájdalommal kellett tapasztalnia "a magyar levegő

zenekulturálís mocsárlázát" (1. 42), azt, hogy a városlakó magyarság nagy része
silány zenén tengődik, míg a magasrendű zene művelése a magyarság egészétől

*Részletező címjegyzék helyett Idézeteinkben a Visszatekintés c. gyQjteményes kötet (szerk;
Bónis F. Budapest, 196i) kötet- és lapszámaira utalunk.
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idegen szigeten folyik. "Akkortájt kezdte a zenei dilettantizmus kisajátítani a nem
zeti köntöst. Szakadás támadt: a magyar zenét szembeállították a klasszikussal.
.az idegennel. A műveltek nem akartak tudni magyar zenéről. A többiek meg rnin
den magasabb zenét kiátkoztak azon a címen, hogy idegen" (I. 77). "Magyarság és
zenei műveltség míntha nem férne meg együtt ... magyar zenei műveltség, sok év
tizedre, talán évszázadra szóló programot jelent" (I. 175). "E szakadást kellett és
kell áthidalni: a zeneileg művelteket magyarabbá, a magyarságet zeneileg művel

tebbé tenni" (I. 77).
(A NEpDAL ERTEKE) Igy jelentkezik rögtön a pályakezdeten a műveltség, de

mokratizmus, zenei ízlés, magyarság együttes vonzóköre. De egyesíthető-e egy
mással az egyszerű, mindenki számára felfogható zenei kifejezés és a magasrendű

művészí érték? Az első népdalgyűjtő utak nyilván azért jelentettek Kodály szá
mára olyan sorsfordító élményt, mert erre a kérdésre adtak igenlő feleletet. Két
ségtelen, hogy a dalok magyarsága ("a tudat alatti magyarságnak" a nyelven kí
vül másik alapköve - I. 95) döntő elementuma a kodályí népdal-programnak:
"Magyar víz az is, ami egy magyar ökör lába nyomában meggyűlemlik. De csak a
verébnek elég jó. Magyar víz a békató is, amelyben magyar béka kuruttyol. De
talán magyarabb tó a Balaton, mely ezer éve tükrözi, itatja, nyeli a körötte lakó
magyar népet - s magyarabb víz az ártézi forrás, amely a magyar talaj mélysé
géből 'tör elő" (I. 53-4). Kodály írásait olvasva azonban az a benyomásunk, hogy
a dalok fundamentális magyarság-tartalmával legalábbis egyenrangú szempont:
íme, megtaláltuk azt, ami minderikié lehet, s mégis a bachi, mozarti értékskálán
mérhető. Így a magyartalan zenei kultúra és kulturúlatlan zenei magyarság hamis
alternatívajával szembeszegezhető a magyar zenei kultúra bizonysága és mintája
gyanánt a népi zene. "A század végén szemlelet dolgában három teljesen elkülö
nült rétegre szakadt az ország. A zeneileg műveltek szerfölött vékony rétege tel
jesen az idegen eredetű... remekművek kultuszában élt... Acigányzenében elő

adásra kerülő népies műzeneirodalmat ez a réteg nem tekintette művészi zené
nek, viszont ez volt egész középosztályunk zenei bibliája.... A harmadik réteg: a
falu rejtélyes, ismeretlen népe. Senki sem tudta, de egynéhány felbukkant példából
sejthető volt, hogy közte ismeretlen, csodálatos dalok élnek ..." (II. 262)

(A NEPDAL KLASSZICIZMUSA) Ebben a népzenében olyan értékeket ismert
fel Kodálynak a legnagyobb mesterrnűveken kiművelt zenei ízlése, hogy azok alap
ján a népzenét kellett "par excellance magyar klasszikus zenének" deklarální (I. 35).
Itt nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy Kodályt népdal-kultuszában nem va
lami ideológiai jellegű, mesterséges elmélet vezette, hanem személyes zenei érték
élménye, a népdalok megtapasztalt művészí tökéletessége váltotta ki a felismerést:
klasszikus kultúrának csak klasszikus hagyomány lehet az alapja. "A magyar nép
zene nem osztályművészet, Ma ugyan már csak a földművesnép közt él, de köze
van hozzá az egész magyarságnak ... az egész magyarság lelkének tükre" (I. 20). A
parasztság "a magyarság egészéből egyedül őrizte meg azt a szíkrát, amelyből, ha
van mivel táplálni, felgyúlhat a nemzeti művészet tüze" (I. 31). "Az utcán állita
nám meg vele az embereket, mikor dúlt arccal loholnak a haszon, vagy a falat
kenyér után, hogy vigasztalást merítsenek a csodakútból" (I. 30). A népdalok "ha
nem oly tarkák és tagozottak is, mínt az újabbkori dalok, monumentálisabbak,
stílusban tisztábbak ..." (II. 100)

(A NEPDAL HIVATASA) A népzene funkciója tehát az, hogy a magyarság
ban a) lelki közösséget hozzon létre; b) egy hagyománynak részesévé tegye az
egyént; c) olyan ízlés-mércét plántáljon belé, mely mohón kap majd a zeneiro
dalom klasszikusai után, de elutasítja a zenei ponyvát; d) míndezzel alapozást ad
egy korszerű magyar zenei kultúra, zeneirodalom kifejlődéséhez. "A falu most bú
csúzik a régi hagyománytól. A fiatalsága már nem veszi át. Rajtunk a sor. A tűz

nek nem szabad kialudni" (I. 23). "A népzene levegőjének köztudatba vitele elő

segíti egy művészien és sajátosan magyar dalstílus kialakulását, aminthogy minden
más nemzet magasabb zenei törekvéseinek kiindulópontja csak a maga ösztönös
'zenei kifejezésmódja lehetett" (II. 135). "Ha vállalni akarjuk a sorsközösséget a
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néppel. " ismernünk és énekelnünk kell a ma élő falusi dalkincset egészében ...
Nem áldozat ez, csak nyereség, mert gyönyörűek vannak közte. A régi most van
tűnőben. De ha megragadjuk, még itt marasztalhatjuk" (I. 51).

(EUROPA) Világos az elmondottakból, hogy a magyar népzenéhez való ra
gaszkodás nem a zeneirodalom nagyjai, nem az európai kulturális kincs ellen, ha
nem végső soron éppen annak befogadásáért való. A magyar népdal ellensége nem
.a gregorián, nem Palestrina, Bach, Mozart, hanem a zenei ponyva. Kodály sokszor
hangsúlyozott gondolata éppen az, hogy Európába való beilleszkedésünk. Európá
hoz való felnövekvésünk érdekében egyrészt el kell mélyednünk saját zenérik kul
túrát-alapozó világába, másrészt a legfogékonyabban kell magunkba olvasztanunk
.az európai múlt nagyjainak ajándékait. "Magyarország Európának is szerves ré
sze: annak hagyományaiban is benne kell élnie... értéktelen az a magyarság,
amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is
egyszersmind" (I. 78.) "Nem Bachtól és Palestrinától kell őrizkednünk, az idegen
nagyok csak segítik a magunk szelleme kibontakozását" (I. 53). "Mi köthet egyedül
.mínket Európához? A kultúra közössége, mely minden nemzet nagy alkotóinak, a
nagy alkotok nemes anyagból, időálló formába öntött műveinek nálunk is állandó
otthont ad" (I. 57). "Mint nép később születtünk és később kerültünk a népek
európai iskolájába: A fiatalság mindig előny, s nekünk talán lesz még mondaní
valónk, mikor ők már kifogytak belőle" (II. 228). "Csak az európai és magyar ha
gyomány egybeolvasztása hozhat létre olyan eredményt, amely a magyarság szá
mára is jelent valamit" (II. 389).

Érdemes lesz itt külön felemlíteni Kodály viszonyát az európai zene színte
népzenei alapját képező gregorián zenéhez. "A római kereszténység kultúráját a
magyarság csakhamar magáénak érezte" (I. 122). ". .. A Szent István korabeli ma
gyar fülének nem lehetett olyan vadidegen a római egyház liturgikus éneke, mint
azt eddig általában gondolták." Érdekes, hogy azok, akik ősi népzenénket nem tud
ják magukévá tenni, azok ugyanúgy nem tudnak mit kezdeni a gregoriánnal sem
(I. 133). Viszont "akiben jókori szektatás kifejleszti a magyar zene megérzését, az
érzi a gregortant is, legalább alapelemeiben. Az egyszerű zsoltár- és antifona
dallamok rokonsága egy bizonyos fajta magyar daltípussal nyilvánvaló ... Ha fej
lettebb alakzatokban, ritmusban elválik is idővel a két stílus, nem tudni ma még,
nincs-e valami rejtett kapcsolat gazdagon díszített fajtái között is" (I. 133). Ezért
ajánlja Kodály, hogy az iskola párhuzamosan induljon a magyar népzene és a gre
gorián zene megismerésének útján (I. 133).

(HAGYOMANY) Láttuk, hogy a népdal végül is nemcsak az "ismerd meg ma
gad" zenei eszköze, nemcsak önmagunk lényegének és értékeinek őszinte vállalása,
hanem a hagyományhoz való hűségnek, a hagyomány tökéletesítő erejében való
növekedésnek is biztosítéka. A hagyományba való belénövekvés Kodály egész kon
-cepciójának szíve, s ezt éppen ma kell hangsúlyoznunk (és kifejtenünk). Hogyan
lehet, hogya század legnagyobb magyar nevelési forradalmát éppen a "konzerva
tív" hajlamú Kodály hozta létre? Úgy hisszük, minden igaz forradalom így jön

.létre : a nagy ember azzal válik korszerűvé, hogya ma számára újra éli, idősze

rűvé és izgatóvá teszi a korok fölött álló alapvető értékeket. Benne a hagyomány
·teljesebb megértése, tartalmi mélysége szegeződík szembe a hagyomány kíürese
·désével. "Némelyekben az új magyar zene bizonyos művei a forradalom benyomá
sát keltették ... inkább lehetne hagyomány-megőrző munkáról beszélni. Nem sza
kítani a múlttal, hanem megújítani a vele való kapcsolaltot és intenzívebbé ala
kítani ..." (I. 27) "Az önök konzervativizmusával, amely a korlátolt német ki s
városé vagy a nemzetközi banalitásé, egy világkultúrán nőtt magyar konzervatí
vízmust szegezek szembe!" (II. 393) "Az elődök IDultúrája egy-kettőre elpárolog, ha
minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának" (I. 156). "Minden nagy
művészetnek kettős arca van: mennél rég-bb századokba nyúlnak vissza gyökerei,
annál messzíbb jövőbe sugárzik ki. A fa koronája oly magasra nő, amilyen mélyen
'fúródik gyökere a talajba" (I. 55). "A hagyomány nem a falut jelenti és nem is
.a múltat, hanem jelenti a magyar folytonosságot " (I. 123). Minden szerves fej-
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Iődés szünet nélkülí, ha valami gátolja, elakad ... hogy találná kertjét egy kertész;
ha két-három hónapra sorsára hagyna? (I. 271). Így jobban értjük egy előbbi idé
zetünk rejtett utalását: "... magyarabb tó a Balaton, mely ezer éve tükrözi, itatja,
nyeli a körötte lakó magyar népet ..."

E folyamatosság ellentéte egyrészt a hagyománytalan, kapkodó újításvégy
("Ha egyszer a tudományos élet folyamatossága megszakad. mindent elölről kel!'
kezdeni, akkora szellemi és anyagi erőpazarlással, amekkorát kis ország nem bír'
el" - II. 318. Összedugják a fejüket, minduntalan kieszelnek valami újítást " -
I. 305. "Sok zavart okoztak 8Z egymást kergető reformok, tankönyveserek " -
I. 250.), másrészt a hagyománynak lélektelen, személytelen, rutinszerű továbbvdtele;
holott az "másképp nem adható át, mínt élő lényről élő lényre, szemtől szembe
való találkozással" (II. 232). "Kultúrát nem lehet átvenni, mint egy lakást, bú
tort, ruhát, Azt tanulni kell, minden nemzedéknek, újra" (I. 269). Úgy hisszük,
legjobb példa .a hagyománynak e személyes újraélésére éppen Kodály: ha írá
sait olvassuk, újra s újra fel kell fedeznünk, hogy minden döntő írnpulzusát a
magyar múlt értékeiből meríti.

(KIINDULÚPONT: OBJEKTIV ÉRTÉKEK) Minek köszönhetjük tehát a népdal
"tókéletességét"? A hagyomány kícsíszoló erejének. Kodály a népdalból merített
élő tapasztalatából tanulta meg becsülni a hagyományt. Nemzetnevelő tevékenysé
gének gyökere nem egy pedagógiai inger, hanem saját értékélményei. Nem az ak
tívitásí ösztön mozgatta (mely annyi pedagógus munkáját aláássa), hanem a meg
tapasztalt tökéletesség. Nem önközlésre, hanem értékközvetítésre törekedett. A pe
dagógia értékét az dönti el, hogy milyen magas színvonalú tartalmat közvetít. s ez
által milyen ízlés-normát állít föl a gyermekben. Vagy más fogalmazásban : milyen
védelmet tud biztosítani az értéktelenség ellen. "A mai zenetermés tengernyí ká
oszában ember legyen, aki eligazodik. Az ízlés biztonságát ma százszor nehezebb
megszerezní, mint száz éve" (I. 284). "Maxima debetur puero reverentia, Szent
nek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét; amit abba ültetünk, minden pró
bát kiálljon" (I. 105). "A művészet legmagasabb csúcsait mmdíg is kevesen érhetik
csak el, miként a Hímaláját sem mászhatja meg az átlagos turista. Schumann
szerint a zsenit csak a zseni értheti meg teljesen. De mít jelent a megértés? Nem
elég-e annyi, ha az átlagembert,amikor messzíről a Himalájára tekint, a tisztelet
és áhítat homályos érzése fogja el?" (I. 199) "A mai bomlott kultúrájú és művé

szietlen élet semmi jóval nem járul az ízlésbeli neveléshez. A görög ember, ha
kilépett otthonából, kultúrát lélegzett be a piacon is. Nekünk ma védekeznünk
kell a nyilvánosság, a levegő művészetpusztító bacilusai ellen" (I. 39). "A rossz
ízlés rohamosan terjed, Ez a művészetben nem olyan ártatlan dolog, mint teszem
az öltözködésben... a rossz ízlés valóságos leíki betegség, amely kiéget a lélekből

minden fogékonyságot ..." (I. 39). " ... ahol ezer apró rágcsáló szorgalmasan őrli a
magyar dal megmaradt roncsait. Az úgynevezett könnyű zenére gondolok, amely
nek minden sorában legalább egy vétség van a magyar hangsúly' ellen. Sokan ezt
humorosnak találják ... én azt tartom, hogy vigyáznunk kell ezzel a nevetéssel,
nehogy végképp megássuk vele a nyelv sírját" (II. 492). "Többsége annak, amit
naponta szerte a világban hallunk: a mindennapok, hétköznapok, emberi gyarlósá
gok zenéje - nem is érdemli a zene nevet" (I. 157). "A jó zenének van általános
embernevelő hatása, mert sugárzik belőle a felelősségérzet, az erkölcsi komolyság.
A rossz zenéből míndez hiányzik, romboló hatása odáig terjedhet, hogy megin
gatja az erkölcsi törvényben való hitet" (I. 306).

(TANANYAG) Mekkora tehát az iskola felelőssége, hogy mílyen anyagót ad'
a gyermek kezébe, eszébe: "A hároméves ember is ember. Mennél ínkább bezár
juk egy képzelt világba, annál nehezebben igazodik el később az igaziban. Vegyük
komolyan a gyermeket!" (I. 111). "Az iskola dolga lenne megadni a védőoltást a
métely ellen. A mai iskola nemhogy ezt tenné, de még maga is segít terjeszteni a
mételyt ..." (I. 39) "Mit énekeljen? Van olyan nézet, hogy csak magarögtönözte da
lokat ... Olyan ez, mintha nyelvre se tanítanánk a gyermeket, hanem engednénk..
hogy maga teremtse meg... nem lehet magára hagyni zenei világképe kialakításá-·
ban" (I. 95).
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"Vessünk véget annak a pedagógus-babonának, hogy tananyagnak csak valami
hígított művészetpótlék való... Meg kell fordítani a tételt: csalcis művészi érték
való a gyermeknek. Minden más árt neki" (I. 41). "Némely tankönyvíró valóság
gal hülyének nézi a magyar gyermeket" (I. 44). "A régi pedagógiának az a balhite,
hogy az ifjúság a nagy emberek gondolatait csak silány felhígításban érti meg,
ma már múlóban van" (I. 47). "A hagyomány annyit nyújt, hogy egyelőre másra
alig van szükség ; három év alatt sem lehet megtanítaní. Ha mégis szükség volna
új anyagra, írják azt a hivatott és tehetséges szerzők, Cipőt sem varrunk magunk
gyermekeinknek, vannak ahhoz értő mesteremberek" (I. 1l0). Ha gyermeket "olyan
élelemmel tartanók, amilyen dalrt adunk neki, már elpusztult volna" (I. 111). "A
k.atol.ikus gimnáziumok világító tornyai lehetnének a megújhodó zenekultúrának,
ha istentiszteleti használatra elovennék a latin nyeívű egyházi zene remekelt"
(I. 41).

(IRAS-OLVASAS) Mivel ma sokféle értékű zene közt kell az ízlésnek különb
séget tennie, s mível a zeneirodalom zömmel egy rövid dal méreteit meghaladó
darabokat foglal magába, a zenei műveltség feltételei ma már nem egyeznek az
írás nélküli zenékultúra korával. Éppen ezért a zenéhez való tudatos viszonyt,
kiművelt ízlést (míntegy objektív zenei lelkiismeretet) nem nélkülözhetj ük. "Ha
már elhagyjuk az írástalan kultúrát, sürgősen át kell térnünk az írásosra, külön
ben betelepszik... a kiirthatatlan analfabetizmus" (II. 259). Mivel pedig a zene
"annyira sui generis megnyilatkozása az emberi léleknek, hogy azt más nyelven
tolmácsoini nem lehet" (I. 299), a zene zenei megragadására, zenei tényezőinek

megismerésére kell törekedni. Ezért tér vissza Kodály megnyilatkozásaiban oly
gyakran a zenei írás-olvasás, hallásképzés. szolfézs (majd eszközként a 30-as évek
végétől a szolmizáció) szorgalmazása,

(EGYSEGES KULTÚRA) Mindeddig a zenei nevelés perspelotíváiról volt szó,
De mindnyájan érezhettük a mondatok stílusából. hangsúlyából, amit Kodály
másutt ki is mond: a zenei kultúrának a kultúra egészével való elszakíthatatlan
összefüggését. A századforduló zenei kulturálatlanságának bírálata egyben egy ré
teg életének kulturálatlanságát is kifejezi. "Az a rnuzsíka, amely nem tűri a po
hárcsengést, vajmi keveseknek kellett. Pedig ez a Rubicon, ezen kell átkelnie an
nak, aki a magasabb zene birodalmába akar hatolni" (II. 467). "A magyar ifjúság
legműveltebb kontíngense végigéli életét kuplék és nóták árnyékában" - idézi Ko
rlály Kacsóh Pongrácot, majd hozzáteszi: "ma táncdalokat mondanánk, egyébként
nem sok változott félszázad alatt" (I. 333). "Hazánk máig a dilettantizmus Eldorá
dója ... erőt vett rajta a hivatalnok-gondolkodás, a középszer kultusza ..." (II. 311)
,.A magyar közéletnek kevés az esztétikai 'tartalma... hiányzik a bensőség mele
ge" - idézi Prohászkát (II. 258).

Más oldalon viszont a paraszti zene magas művészí értéke egy egyszerűségé

ben is magasrendű "egységes, homogén kultúrát" tükröz, "amelynek a dal elvá
laszthatatlan része, mintegy tetőpontja, de mindenesetre szerves kívírágzása" (II.
488-9). A falu búcsúzása a népdaltól kultúrájának felbomlását is jeGienti. Itt is, ott is
rábukkan Kodály egy-egy zenei probléma mögött meghúzódó egyetemesebb nemzeti
problémára. "A magyar húzódozása a társas munkától, régi nemzeti hibánk, ami
ellen küzdeni nemzeti önnevelésünk egyik főfeladata" (II. 214). "Van ... a magyar
életben valami nehézkesség, tunyaság, szellemi téren különösen" (II. 467). "Mikor
kerül sor a legértékesebb nyersanyag és energiaforrás: a szellemi képesség meg
becsülésére, gazdaságos, ésszerű felhasználására?" (II. 313). Az első világháborús
nemzedékről így ír: "olyan ifjúság nőtt fel az abnorrnds korban, amely nem ta
nult meg dolgozni, és amelynek erkölcsi felelősségérzete nagyon meggyöngült"
(I. 28.) Innen "az általános színvonaj katasztrofális süllyedése. A leromlott közép
iskolából leromlott egyetemre került rajok az egész magyar közélet szellemét le
süllyesztették" (II. 249-50). "Civilizátoraink kultúrának tekintik, ha a főváros

nemzetközi slágerektől hangos, és lehetőleg semmiben sem különbözik más európai
nagyvárosoktól" (I. 24).

(A ZENE HATASA A SZELLEMI KEPESSEGEKRE). De az összefüggés fennáll
a pozitív oldalon is. A zenei műveltség legcsekélyebb emelkedése az egyénben is,
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nemzetben is olyan erőket mozdíthat meg, olyan régiókat érinthet, hogy kihatását
egész szellemi habitusunkban éreztetni fogja. "Fejlett karéneklés csak nagy mér
tékben fejlett szolidáris társadalomban lehetséges... másrészt a karéneklés fej
leszti a társadalmi szolidaritást" (I. 52). "Több pedagógus észrevette, hogy á he
lyesírás és énektudás közt szoros összefüggés van" (I. 139). "A szöveges dal nem
esuk zenéjével hat. Szővege rendkívüli hatással van a nyelvi tudatosság megala
pozására . " jobb védelem a nyelvromlás ellen, mínt az úgynevezett nyelvvédő

könyvek vaskos kötetei ..." (I. 134). "A zene nemcsak zenére tanít. Ezek a gyer
mekek jobban számolnak, mert a szám nem elvont fogalom nekik, testükben érzik
a ritmussal. Hamarabb olvasnak folyékonyan, mert a mondatban érzik, éreztetik
az összefüggő zenei formát. Szebben, pontosabban írnak, mert a kottaírás nagyobb
vigyázatra szoktat ... Végül: nő a gyermek önérzete ..." (L 305). Érthetően emeli
ki Falestrina jelentőségét (Bartókra gyakorolt mély hatásával kapcsolatban), kinek
zenéjében "a felelősségnek másutt nem tapasztalható legfelső fokát csodálhatjuk"
(Il. '154). A zenének az erkölcsi szférával való kapcsolatára utal ezzel is: "Csak az
a míenk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk. A zene is csak
úgy száll belénk, úgy él meg bennünk, ha munkával... szántjuk fel lelkünket
alája" (I. 156).

(,l NYELV) Különösen két területen tapasztalhatjuk az összefüggést a zene és
a belső kultúra alaptényezői között : egyik a nyelv ("a tudat alatti magyarság
első talpköve" - I. 95), másik a formaérzék. Innen Kodály rendkívüli mértékű

buzgósága a nyelvi kultúra (elsősorban annak Iegzencibb eleme, a kiejtés és be
szécldallam) ügyében. Panaszolja, hogy "a fórumot ellepik a rosszul beszélők. Te
hetik, mert elhalványult az érzék, nincs krítíka, nincs kötelező irodalmi kiejtés"
(II. 292) meg, hogy "egy világáramlat ... az ember minden hallható megnyilatko
zását az éles és orrhangú színezet irányában tolta el. Ennek tünetei: a kuplééne
leesek orrhangja, a jazz, az egyre rikítóbb hangszerelés ... Nálunk eddig még ke
vés kárt tett: a ligy és mélycsengésű magyar beszédben olyan feltűnő, hogy azonnal
nyegleségnek érezzük" (II. 295-96). A beszéd maga is szinte erkölcsi jelleg ki
fejezője (mintha a régi szefisták legnemesebb hangjait hallanánk): Az "izé a tunya
gondolkodás jele, s mind írásban, mind mívelt beszédben kerülendő" - idézi (II.
~80); a nyelvben "mintegy hű és pontos tükörben nyomon követhetjük a közszel
lem ijesztő hanyatlását, a társadalmi fegyelem felbomlását" (II. 324). Ezért akarja
javaslatával a kiejtés érdekében mozgósítaní az Akadérniát, honvédségeket. egye
temet, kollégíumokat, papnevelőket, rádiót, iskolákat és szülőket (II. 298-99) ;
mert "a beszédkultúra a létfenntartás egyik eszköze" (II. 301), s "a nyelv nem er
dő, hanem kert, és akkor kertészekre is van szükség" (II. 325). "A beszéd szinte
a nemzetért való testi kiállás egy formája" (II. 297). Háttérben ismét egy érték
élmény áll, mely Kodály zenéjére sem volt hatástalan: "akinek lelkén legalább
egyszer átment az a harangzúgás, amely a magyar nyelvben a Halotti beszédtől

Adyíg folytonos, Ebből a harangzúgásból szeréttem volna valamit megrögzítení"
(II. 492).

(FORMA KULTÚRA) A szép szó, a rendezett beszéd közeli rokona a tiszta ki
fejezés, a forma iránti érzék. "Józanság a művészetben ? Éppen a legnagyobbak
közt találjuk a legjózanabbakat. Csak más a neve: forma, szerves egység, cél és
eszközök egyensúlya, a rendező értelem uralma a forrongó anyag fölött ... Józan
Arany, s ennyiben tán egy fokkal magyarabb Petőfinél" (It 250). Szép feladar
lenne végigkövetni mínd zenében, mind cikkekben Kodály vonzódását a latin
szellemhez, s rajta keresztül a humanista ihletéshez. "Azok,tól, akik a német .mély
séget' latin formakultúra nélkül inkább vélik megtalálni. a magyar ízlés józan
sága visszariad" (II. 249). "A magyar nem szereti a ceremóniát, az üres forrnasá
gokat, de azért megadja a formáját, a mődját mindennek" (II. 249). Szerinte Bar
tókot is "a régi magyar népzene és a latin szellem szabadította fel kezdeteinek
egyoldalú német tájékozódásából" (II. 445).

(MOUSIKE) Hogy a zenei és általános emberi kultúra közott mély összefüggés
van. s ígyJ a zenei műveltség tükrözi az általános kultúrát, de vissza is hat rá, azt
Kodály ismételten shitvallásszerűen Ieszögezte, "Vannak a léleknek régiói, me-
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ly ekbe csak a zene világít be" (I. 156). "A zene lelki táplálék és semmi mássa!
nem pótolható... Teljes lelki élet zene nélkül nincs" (I. 156). "Eddig a görög
nevelés érte el legjobban a test és lélek harmonikus kiművelését. Benne a zene
központi helyet foglajt el. Mcstanában nagy sikerrel próbálják világszerte utánozni
a görög nevelés testi részét. De ha teljes embert akarunk, a lelki rész sem ma
radhat el .. '." (I. 306) "Az iskolának maholnap úgyis szembe kell szállnia azzal a
sportőrülettel, amely világeseménynek nézi az egytized másodperces rekordjaví
tást és az emberiség tetejének a boxbajnokot" (I. 40). "A komoly zenét veszély
fenyegeti ... a zene iránti érdeklodést világszerte háttérbe szorítja a sport és a
technika. Szeretnők hinni, hogy ez a kultúra fejlődésének gyermekbetegsége. Ha
visszagondolunk a görög kultúrára, el tudjuk képzelni, hogy lesz még olyan kor,
melyben a test és lélek kultúrája újra szerves, harmonikus egységbe olvad"
(II. 471). "Tam turpe est nescíre Musicam quam Literas ... A régi görögöktől-Co

meniusig élt az a felfogás, hogy a zene föltétlen szükséges az ember fejlődéséhez;

a nevelés lényeges része, nem pedig valami nélkülözhető élvezeti cikk, puszta szó
rakozás" (I. 334).

(ZENEI ALTALANOS ISKOLA) így jelenik meg egy olyan nevelés képe,
mely nem a zenész Kodály önkényes ískolaeszménye, hanem az európai kultúrát
megalapozó és naggyá tevő nevelési koncepció jogutódja. Ennek lényege: a neve
lés nívój a nem az átadott mennyiséggel arányos, hanem azon múlik, mennyíre
képes az emberi lélek alapvető mozgató erőit megeleveníteni és jó irányba terelni.
Ebben pedig csíraszerű, később több irányba bővíthető alaptárgyak játsszák a fő

szerepet: a klasszikus európai alapfokú iskolában ilyen volt a grammatika, a mate
matika és a zene. A kodályi zenei általános iskola tehát, melyben a Mousiké köz
ponti tantárgy (I. 316) egy mély tradíció folytatása, szlnte segélykiáltás az igazi
humanisztikus szellemű iskolázás, a teljes emberség jogaiért. Mert "a lelki gazda
godás hatalmas forrásai erednek a zenéből" (I. 39), s másutt a múlt századi írót
idézi: "A míveltség fogalmában szív és ész egymástul el nem válhatnak, hanem
egyaránt kell ki míveltetniök", míg ma "a szegény mezeinép a szívrül semmit
sem tud, az észrül pedig csak annyit, mennyí elégséges a gonoszság különtéle ne
meire. Illyen a mí boldogtalan elhagyatott mezeínépünk, s ami még nem illyen, az
is készen van már a vallást Ievetkezővo illyenné lenni" (II. 177-78).

(QUOD NOVA TESTA CAPIT, INVETERATA SAPIT) Így jutunk el tehát az.
iskoláig: "Mindinkább úgy látom, hogya felnőtteken alig lehet segíteni. Ezért
kerültem míndíg lejjebb. Az óvodánál kell megfogni a dolgot" (I. 172). "Az álta
lános iskolák felé fordult a figyelmem. A húszas években világossá vált előttem,

hogy zenei tömegnevelés csak onnan indulhat ki" (I. 254). Ahhoz, hogy az eszmé
ből valóság legyen, az iskolán keresztül kell munkához látni. Csak az iskola biz
tosíthat intézményes, formát öltött, ugyanakkor idejekorán jött nevelést, ráhatást
a nemzet egészére, "jó és magyar gyermekszobát nyújtani az egész nemzetnek" (I.
94). "Az általános iskola akkor éri el célját, ha nemcsak olvasni tanít, hanem a jó
és rossz zene köztí különbségot is megérezteti. Röviden úgy is mondhatjuk, hogy
az általános iskola akkor végzi jól dolgát, ha beoltja növendékeit a sláger ellen,
mert ez a rákfenéje a jó zenének és a jó zene megértésének" (I. 286). "A felnőt

tek rossz ízlését aligha lehet megjavítani. A korán kifejlett jó ízlés viszont nehe
zen rontható el később" (I. 198).

Így egyesülnek az eddig kifejtett eszmék az azokat megvalósítani képes iskola
ideál programjában, s ez voltaképpen a középkorí magyar iskolának föltámasz
tása, melyben (hogy Békefi, Mezey kutatásaira utaljunk) schola és chorus elvá
laszthatatlan kulturális egységet alkotnak.

Kodály egész tevékenysége egy értékes, a maga nemében tökéletességet su
gárzó hagyomány anyagával (népdal, zeneirodalom, nyelv stb.) való elmélyült fog
lalkozásban gyökerezik. Megismerte selkötelezően megszerette azt, amit a magyar
és európal rríúlt mint maradandó értéket közölt vere. Ehhez járult népének, s fő

leg a gyermekeknek szeretete, kiket részeltetní akart a megismert kincsekben, s
gazdagabbá tenni annak áldásaival. "A sivatagon át is vezet út. De mi ... azt

44?



akarjuk, hogy ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem
virágos kerteken" (II. 468). Egy pillanatra sem gondolt kornpromísszumra, arra,
hogy a népre való ráhatás kedvéért bármit is Iöláldozzon a felismert értékekből.

Nem a kultúrát akarta a néphez közel vinni, hanem a népet a kultúrához. Mind
ehhez hozzáadta szakmai tudásának bőségét, s ez tette lehetövé, hogy a legelvon
tabb, legigényesebb eszmények felé is utat tudjon kővezní a legkisebbek számára.
Csak közvetíteni akart, azzal a szerénységgel, mely a Iegnagyobbaké :

"Egy kiránduláson Dömösön, amikor a dobogókői hegyipatak úgy megdagadt,
hegy elsodorta a hidat, az átkelni akarók egy öreg parasztot kértek meg arra,
hogy egy deszkát tartson a vízben a vállán addig, amíg átmennek rajta. így ér
zem én is, hogy belementem a patakba deszkát tartani, miután a híd leszakadt,
és rám bízták, hogy tartsam. Kicsit soká tart, amíg mind átmennek rajta, - de
hát éppen én álltam ottan" (II. 496).

RAJECZKY BENJAMIl\

Iíodály és a magyar népzenetudomány
Sokan mondták rá: népdalt gyűjt, mert nincs mondanivalója. Egy idős jóaka

rója azon zsörtölődött: aki maga is tud komponální, mínek járkál falun olyan da
lok után, amiket mínden cseléd tud. A nem jóakarók közül többen úgy tudták,
hogy román és szlovák dallamokat csempész a magyar zenébe. Igen sokan pedig
egyszerűen haragudtak rá, mert nem állhatták a népdalt.

Húsz esztendei gyűjtőmunka után, még a Psalmus diadali éveiben is, színte
'könyörögve kellett ismételgetnie az érte1Jl.en értelmiségnek : higgyék el, hogy a ma
gyar népdal klasszikus zene. A legrosszabbkor, mert maga a parasztság is épp ak
kor forditott hátat első nagy hullámban önmaga művészetének. Az értelmiségnek
pedig egy vesztett háború és sok mindenről való kényszerű lemondás után nyil
ván nehezére esett otthagyni azt a népies rnűdalt, mely akkor, mínt a szabadság
harc utáni időben is, a búfelejtő kétes szerepét játszotta cigányostól.

Az említett ellenfeleknek volt valami igazuk: Kodály dallamokat keresett,
-szűksége volt rájuk, de nem azért, mert nem volt mondanivalója. Idegennek érez
te a tanult nyelvet, olyat keresett, amin megszólalhat, Később is többször errile
.gette Schubert bámulatos dallambőségét; egy-egy dalából futotta két-három vál
tozatra is, mert mögötte és benne volt a romantikával találkozó német népdal ára
dása; gátlástalanul szólhatott övéihez közös nyelvükön. De mihez kezdhetett a szá
zadfordulón egy fiatal magyar muzsíkus akár a német fogantatású késő-romantí

kával, akár a zsákutcába futott verbunkoszenével ? Az elsőből világosan mutatta a
kiutat nyugaton Debussy, keleten Muszorgszkij ; ám mind a kettő bátran használ
hatta saját zenei anyanyelvét, ami ismert volt és gazdag. Nyomukban a spanyol De
Falla éppen a század elején meg is szólaltatta a népdalra alapozott modern nem
zeti zenét: tehette, mert mestere volt a nagy népdaltudós és modern népi zene
művészetet tervező Pedreü, De nálunk a verbunkossal összeházasodott ál-népdal
egyenesen népnyelvi igénnyel lépett fel, és már azon volt, hogy többszáz éves
családfát rajzoltat magának. A millermiurní polgárság társadalma büszkén vallot
ta magáénak ezt a nyelvet, nem feledkezve meg a haladó demokratizmusról sem:
kevert hozzá liedertafelt, szomszédi idiómát és nemzetközi operettet. Mint a szá
raz szájjal anyatej után tátogó csecsemő, úgy kereshette az újdonsült zeneszerző

önnön anyanyelvét ebben a hangzavarban.
Kodályt kézenfogva vezette a Gondviselés zenei anyanyelvéhez. A galántai is

kolásgyerekek, a Bicinia Hungarica előszavában oly melegen emlegetett "mezít
lábas pajtásai" adták a falusi népdalt a szülőí ház klasszikus zenéjéhez; gimnazista
korának iskolai és székesegyházi zeneéletét a fiúk délutáni dalolásaí egészítették
ki a felvidéki nóták hangjával. Tizenhárom éves korában két hetet töltött Pesten
a millenniumi kiállítás alkalmával. Ezt írja: .Legnagvobb benyomásom a kiállí
tási falu volt. Egy sor ház, különböző vidékek népviseletébe öltözött alakokkal,
teljes felszereléssel. Jártam én azelőtt is falun, de a mi vidékünkön olyan gyönyö-
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