
TARNÓC MÁRTON 

KODÁLY ÉS A RÉGI MAGYAR MŰVELTSÉG* 

Az igazán nagy művészek a múlt időtlen távolából feléjük csendülő hangokat csodálatos érzékeny
séggel fogják fel; belőlük új világot építenek, ugyanakkor felfigyelnek arra is, ami valaha elhangzott, de 
hullámverése hozzánk nem ért el; arra is érzékenyek, aminek el kellett volna hangoznia. Ez a hiány --
művelődéstörténetünk töredezettsége, folytonosságának gyakori és erőszakos megszakadása - nékik 
„égető, mint Nessus vére", mindennél jobban izgatja őket s alkotásra ösztönzi. Olyan mű létrehozá
sára, mely „úgy idézi a múltat, hogy egyben pótolni akarja, ami elmaradt belőle".1 

Naiv eposzunk hiánya Arany Jánost a Buda halála megírására késztette, Kodályt a magyar 
zenetörténet fehér foltjai olyan zeneköltői, tudósi, pedagógusi program kidolgozására és megvalósítá
sára, mely a XX. századi magyar és egyetemes zenekultúra legnagyobb teljesítményei közé tartozik. 

Azt vallotta: „. . . minden nagy művészetnek kettős arca van: mennél régibb századokba nyúlnak 
vissza gyökerei, annál messzibb jövőbe sugárzik ki".2 De ő tudta csak igazán, hogy múltunk meg
ismerésének útjai mily nehezen járhatók, mennyire nincsenek kikövezve. „Kultúránk - írja Mészöly 
Gedeon Odisszea-fordításának előszavában - hasonló egy remekbe tervezett, de félbemaradt szőnyeg
hez. A történelem viharai bele-beletéptek, szálai elszakadva lengenek a szélben. Aki megsejti a terv 
nagyszerűségét, nem állhatja meg, hogy ne próbálja folytatni, ahol abban maradt".3 

A terv nagyszerűségének megsejtése művészi fogékonyságot, annak folytatása művészi és tudo
mányos alkotóerőt, művészi és emberi nagyságot, s olyasfajta elhivatottságérzést feltételez, amilyen 
csupán irodalmi és művészeti életünk sok százados történetének legnagyobbjaiban élt és világított. 

Csak az képes a magyar műveltség töredékes múltját kiegészíteni, a jelképes „remekbe tervezett 
szőnyeg"-et tovább szőni, akinek művészetről és tudományról, népről és történelemről vallott nézetei 
alapvetően közösségi természetűek. „Nem szakítani a múlttal - mondotta Kodály - , hanem megújítani 
a vele való kapcsolatot és intenzívebbé alakítani - ez volt a mi szándékunk, midőn légkörét 
megragadni és megtartani, építő köveiből épületet emelni kívántunk".4 

Kodály művészetről vallott nézeteinek genezisét ma még nem ismerjük kielégítően. Figyelemre 
méltó, hogy Tolsztoj: Mi a művészet? című könyvét már 1900-ban, tizennyolc éves korában gondosan 
tanulmányozta, több mondatát figyelmesen aláhúzta. Ezek közül az egyik így hangzik: „A tudomány 

*Előadásként elhangzott Kecskeméten a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet által rendezett 
Kodály Szeminárium keretében 1982. július 17-én és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság ünnepi 
ülésén 1982. dec. 9-én. 

Hálával és köszönettel tartozom Kodály Zoltánnénak azért a lekötelező szívességért, hogy lehetővé 
tette a számomra oly emlékezetes élményt jelentő kutatómunkát Kodály Zoltán könyvtárában. E 
nélkül ez a tanulmány nem készülhetett volna el. 

1 SZABOLCSI Bence, Kodály Zoltán emlékezete, in Magyar zenetörténeti tanulmányok Kodály 
Zoltán emlékére. Szerk.: BÓNIS Ferenc. Bp. 1977. 11. 

2 KODÁLY Zoltán, ,4 magyar karének útja, in KODÁLY Zoltán, Visszatekintés I-II. összegyűjtött 
írások, beszédek, nyilatkozatok. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta BÓNIS Ferenc. 
Bp. 19823 I. 55. (Továbbiakban: Visszatekintés) 

3 Visszatekintés II. 314. 
4 Visszatekintés I. 27. 
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és művészet oly szorosan függ össze, mint a tudó' és a szív; és ha az egyik szerv megromlik, a másik nem 
működhetik rendesen."* 

Közel fél évszázaddal később, 1948-ban, a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként, az ünnepi 
közgyűlés megnyitójában ezeket mondotta: „Mert nemcsak a tudomány különféle ágai tartoznak 
össze, és mindegyik megsínyli, ha túlságosan bezárkózik szakmája szűk körébe, hanem a tudomány és 
művészet sem lehet el egymás nélkül. A tudós annál különb, minél több van benne a művészből és 
viszont. Intuíció, fantázia nélkül a tudós legfeljebb téglahordója lehet tudományának. Művész pedig, 
szoros belsó' rend, szerkesztői logika nélkül, megreked a művészet peremén".6 

Szigorú és magas követelmény! Ennek megfelelni csak kevesek számára adatott meg. 
Műveltségünk alapja: anyanyelvünk. Segítségével ó'rizzük meg és fejlesztjük tovább mindazokat az 

értékeket, melyeket a magyarság évszázadok során létrehozott. így természetes, hogy Kodály egész 
gondolkodásában a nyelv központi jelentó'ségű. Elég egy pillantást vetni tanulmánykötetének nyelv
műveléssel, nyelv és gondolkodás, nyelv és zene összefüggéseivel foglalkozó megnyilatkozásaira, s 
világosan kirajzolódik előttünk: Kodály az anyanyelv hibátlan birtoklását: élőszóban (a helyes szó- és 
mondathangsúlyt is beleértve), valamint írásban, árnyalt, kifejező, a magyar nyelv szellemének meg
felelő használatát a legnagyobb értéknek tekintette. 

A kiváló énekes, Székelyhidy Ferenc koporsójánál ezeket mondotta: „Erdélyből jött, mint annyi 
jeles énekesünk. Onnan hozta magával a tiszta, szép magyar beszéd kincsét, ami ott a fejedelmek kora 
óta élő hagyomány. Erre az alapra épült énekművészete. Élete példája különös nyomatékkal figyel
meztet arra, hogy az ének a nyelvből születik, hogy az énekesnek legelsőbben anyanyelvét kell 
fölényesen tudni, annak minden finomságával, rejtett szépségeinek ezer titkával".7 

De még inkább és mindenekfölött anyanyelvét, anyanyelvének egész történetét kell behatóan 
ismernie annak, aki a régi magyar műveltség ezernyi kincsét meg akarja ismerni és építőköveiből, 
tanulságaiból, jövőbe mutató sugallataiból ,,egy dallamosságában tökéletes, eggyéforrott, boldog 
Magyarország"-ot akar felépíteni.73 

Lenyűgöző az a rendszeresség, az az odaadó figyelem és szeretet, mellyel Kodály a magyar 
nyelvemlékeket, a régi magyar költészet, a régi magyar próza és dráma szövegeit olvasta, tanul
mányozta és jegyzetekkel látta el. *» 

Kevés olyan lapja van a könyvtárában levő nagy sorozatok: Régi Magyar Költők Tára, Nyelv
emléktár, Régi Magyar Könyvtár köteteinek, amelyiken egy-egy Kodály kezétől származó aláhúzás, 
marginális megjegyzés ne lenne. Balassi Bálint, Gyöngyösi István, Pázmány Péter, Rimay János, 
Szenei Molnár Albert, Szepsi Csombor Márton, Tinódi Lantos Sebestyén, Tótfalusi Kis Miklós, Zrínyi 
Miklós, a reformáció korának énekszerzői, a XVIII. századi névtelen versszerzők művei gyakori olvas
mányai, inspirációt adó forrásai voltak. 

Lapszéli jegyzetei a kiváló filológus és szenvedélyes tanár arcképét tükrözik. Egyik-másik kötethez 
a margón vagy a könyv elején és végén található üres lapokon (néha külön papírszeleten is) hangtani, 
szótani megfigyeléseiből, a kapcsolódó szakirodalomra vonatkozó utalásokból, a részleteket illetően is 
nagy tájékozottságra valló regisztert állít össze. Példaként említhetjük az Új Nyelvemlcktár sorozat 
máig egyetlen kötetét, Mészöly Gedeon Bécsi-kódex kiadását. E kódexünket három kéz másolta 1450 
körül. Kodályt különösen a hosszú és rövid, valamint a nyílt és zárt e jelölése izgatta. Számos 
aláhúzása, szövegközi és lapszéli megjegyzése igazolja ezt. A kötet első ún. szennylapján Pünkösti 
Mária: A Bécsi-kódex e féle hangjainak helyesírása (Bp., 1913), Techert József: A Bécsi-kódex e 
jelöléseinek kérdéséhez (MNy 1929. 185-187), valamint Szántó Kálmán idevágó dolgozatainak bib
liográfiai adatait rögzíti. Külön papírszeleten - és milyen jellemző, hogy ez a papírszelet meghívó az 
MTA Nyelvművelő Bizottságának 1942. évi febr. 26-án tartandó ülésére - a következőket írja: „Már a 
Bécsi Cod. I. írója is gyakran elfelejti a pontot. Ezt is jobban tették a finnek: ä énem cserélődik oly 
könnyen, mint ahogy egy pont elmarad." 

5Gróf TOLSZTOJ Leó, Mi a művészet? Fordította HEGEDŰS Pál főreáliskolai tanár. Szeged, 
1899. 203. 

6 Visszatekintés II. 322. 
7 Visszatekintés II. 399. 

7aSZABOLCSI Bence, i. m. 13. 
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Könyvbejegyzéseinek legnagyobb része verstani-prozódiai természetű. A Horváth Cyrill által ki
adott Középkori magyar verseink-et, Tinódi históriás énekeit, Zrínyi Szigeti veszedelem-ét, Babits 
Amor Sanctus-it, Amadé László költeményeit és a régi magyar irodalom sok más verses szövegét 
verstani szempontból is komoly tanulmány tárgyává tette. Hogy milyen eredménnyel, azt Árgirus 
nótája című dolgozata mindennél beszédesebben bizonyítja. Két legfontosabb megállapítását, melyek 
egész verstani gondolkodásunkra mély benyomást gyakoroltak, idézem: „Egyik, hogy minden típus 
vizsgálatánál elsó' kérdés legyen: van-e melódiája? , énekelték-e? vagy csak olvasták? Énekszövegeink 
ritmizálása a dallam melló'zésével vagy illuzórikus, vagy egészen lehetetlen. 

A másik az, hogy aki verstanulmányozó céllal temetkezik régi irodalmunkba, vigye oda magával 
mindazt a tanulságot, amit csak az eleven, dallamával együttélő népdal megfigyelése nyújthat".8 

Zrínyi verseléséró'l Kodály Zoltán önálló tanulmányt nem írt. Jegyzetei, olvasás közben papírra 
vetett gondolatai azonban igen tanulságosak. Azokban a sorokban, melyeket Katona Antal, a Posta 
vezérigazgatója, 1949. augusztus 20-án hozzá intézett levelének hátlapjára írt, nemcsak Zrínyi verselési 
sajátságaira világít rá, de egyben a kutatás további feladatait is megfogalmazza: „A középmetszet árkát 
átugorja, ezáltal egydarabbá lesz a sor, l-l súly jelzi a két felét, de nem oly muzsikálón, csilingeló'n, 
mint a következetes metszet. Zordabb, keményebb lesz: még megvizsgálandó, mennyi benne a művészi 
szándék, mennyi a szerencsés ráhibázás, mennyi a megjavításra váró elsó' pongyola fogalmazás, mennyi 
az, amit ráéró'sen se javított volna soha".9 

Más helyen: „Zrínyit ütemezni (szó szerint: kézzel) legjobb: dipodikusan W esetleg néha rész
letezve W; így könnyebben eloszlanak az egyenló'tlen félsorok. Zrínyi nem volt zenész (bár lantolt), 
de volt füle a beszédritmusra. Szabad parlando, de mögötte ó'rt áll az egyenletes mozgás ingája."1 ° 

A régi magyar próza képviseló'i közül Pázmány Péter műveit szívesen és gyakorta olvasta. A 
legrészletesebb Kodály-megjegyzéseket a Bellaagh Aladár által kiadott Pázmány Kalauzának I. és II. 
könyve, valamint Pázmány válogatott egyházi beszédei című gyűjteményes kötet lapszélein találjuk. 

Bellaagh az Egyházi beszédek előszavában arról ír, hogy kiadása milyen elvek alapján jött létre. 
Kodály megjegyzései között számos olyan akad, mely szövegkritikai szempontból ma is helytálló. 
Kétes esetekben, amikor nem tudjuk, hogy egy szót hogyan kell írni (mivel a régi kiadások is eltérnek 
egymástól), Kodály azt javasolja: „Pázmány nyelvjárását kell megkérdezni." A nagyközönség számára 
is élvezhető', modern kiadás kívánalmait pedig így foglalja össze: „A régi kiadás sem ad pontos 
fonetikai képet. Következetlenségeiket, hibáikat kiigazítva kellene kibocsátani, de egykori sajátságokat 
megtartva. Nem betűhív kiadásra volna szükség, hanem fonetikai hűségre, a sajtóhibák és következet
lenségeken keresztül." Kodály felfigyelt arra is, hogy Pázmány a bibliai helyeket nem Káldy György és 
nem Károlyi Gáspár fordítása alapján idézi, hanem saját maga fordítja le. Ennek nyelvi-nyelvtörténeti 
jelentó'ségét Kodály azonnal felismerte és a margón ezt jegyezte fel: „összeszedni Pázmány 
Evangélium-fordításait."1' 

De egy pillanatig se gondoljuk azt, hogy Kodály tollát valamiféle öncélú filologizálás vezette, 
amikor ilyen és hasonló észrevételeit feljegyezte. Még Pázmány esetében sem! Noha tudjuk: Pázmány
ról nem írt tanulmányt, és ismereteim szerint a „bíboros Cicero" zenemű megírására sem ösztönözte. 
Pázmány nyelve, stílusa, gondolkodásának tősgyökeres magyarsága, vitatkozó és érvelő szenvedélye 
mély nyomokat hagyott Kodály tanulmányaiban. Amikor Mészöly Gedeon Od issze a-f ordítását akarja 
jellemezni, Pázmányhoz fordul, és a Kempis Tamás Krisztus követése bevezetéséből alkalomhoz 
igazítva idézi szavait: „Ez a fordítás valóban nem láttatik görögből csigázott homályossággal repede
zettnek, hanem oly kedvesen folyik, mintha először magyar embertűi magyarul íratott volna."12 

Amikor Tizenhárom fiatal zeneszerző című írásában tanítványait és ugyanakkor elveit, eszméit 
védelmezi a mkéltatlan támadással szemben; ismét Pázmányt, a diadalmas vitatkozót idézi, az 1627-ben 
megjelent Setét hajnalcsillag után bujdosó lutheristák vezetője című művét: „Nincsen benne Páz-

8 Visszatekintés II. 90. 
9 Gróf Zrínyi Miklós költői művei. A költő kéziratai alapján sajtó alá rendezte s jegyzetekkel kísérte 

SZÉCHY Károly, a bevezetést írta BADICS Ferenc. Bp., 1906. E kötetben található papírszeleten. 
1 °Uo. másik papírszeleten. 
1 ' A Bellaagh-féle kiadás bevezetése után és a 31. lap margóján. 
1 2 Visszatekintés II. 314. 
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mánnyal szólva «paraszti szitkoknál, káromló nyelveskedésnél, tudatlan habozásoknál« egyéb, úgy
hogy olvasást sem érdemel, nemhogy feleletet. De «sapientibus et insipientibus debitor sum» (Bölcs
nek, bolondnak meg kell adnom, ami illeti): még ilyen alkalmat is fel kell használni, hogy hamis 
tanokkal szembeszálljunk, mert ártatlan és jóhiszemű emberek is belekeveredhetnek a hálóba.'"3 

Érezhető': nem csupán a közvetlen Pázmány-idézet, de Kodály saját szavai is magukon viselik az 
egykori hitviták frazeológiájának jellegzetességeit. 

Kodály egyetlen régi magyar irodalmi tárgyú, tanulmány igényű írásának, mely a XVII. századi 
világhírű nyomdász, Tótfalusi Kis Miklós Mentség-éiőY szól: vallomás értéke van. A gyomai Kner-
Nyomda Tolnai Gábor utószavával 1940-ben adta ki Tótfalusi önéletírását. A Magyar Szemle szer
kesztősége Kodályt kérte fel az ismertetésre, örömmel vállalta. Mert megítélése szerint: „Márcsak ízes 
erdélyi nyelve miatt is méltó olvasásra. Sok idézetében, de egész stílusában az oly ritkán megfogható 
elő, beszéli nyelvet halljuk." De még inkább azért, mert Tótfalusi írásából ,jiem egy magánember sorsa-
hanem egész művelődésünk számos fájdalmas, máig megoldatlan problémája tárul elénk megrázó, 
őszinte emberi vallomás formájában".1 * 

Szorongó szívvel olvasta, jegyzetelte végig, és lapidáris tömörségű dolgozata kettős tükörként 
mutatja meg Tótfalusi életének és korának, valamint a két világháború közötti Magyarország szellemi 
életének súlyos problémáit. Kodály mindenekelőtt arra a kérdésre kereste a választ: mi a magyarázata 
annak, hogy Tótfalusi hazatérve nem Anteusszá lett, aki az anyafölddel érintkezve mindig meg tudta 
sokszorozni erejét, hanem „Anteusz visszája lett", Erdélyben meg sem tudta közelíteni azt a szín
vonalat, melyet Amszterdamban a fél világ megcsodált. 

A XVII. századi Erdély nyomorúságos viszonyai, az irigység, gáncsoskodás, hatalmaskodás az oka, 
hogy Tótfalusi helyzete tűrhetetlenné vált és minden szép terve zátonyra futott. Panaszai - mondja 
Tolnai Gábor - kísértetiesen hasonlítanak Adyéhoz. Kodály megjegyzi: ,,A Mentség címe az is lehetne: 
Ki látott engem? vagy Szeretném, ha szeretnének" .l * És Ady gondolatával máris benne vagyunk a két 
világháború közötti kulturális életünk nem kevésbé fájdalmas kérdéskörében. És itt Kodály hangja 
fokozottan átforrósodik. Érezzük, hogy a Tótfalusi sorsával való mély azonosulás mellett, mondatait 
saját megpróbáltatásainak emléke is átszínezi. Tótfalusi sorsának alakulásában „A hibásak azok, akik 
elállják a legjobbak útját a nemzethez. Míg ezek el nem fogynak, még nem egy Tótfalusinak kell itt 
szenvednie"16 - mondja Kodály. 

írásának fájdalmasan szép záróbekezdése személyes vonzalmát, kettejük belső rokonságát is érzé
kelteti: „Ha Tótfalusi ott marad Amszterdamban, ma talán az Elzevirek, Aldusok közt emlegeti a 
művelt világ. Hogy hazajött: még művelt magyarok sem igen tudnak felőle. Ránk mégis értékesebb 
szomorú, csonka élete, mint lett volna végig ragyogó külföldi pályafutása. Egyéni élete tönkrement, 
munkáját nem végezhette be. De áldozatának füstje az égre csap és századokra mutat irányt az igaz út 
felé."17 

Nincs semmi túlzás abban, hogy Kodály és Tótfalusi szellemi rokonságát emlegetjük. Nevét Kodály 
nem csupán a Mentség-tői szóló dolgozatában írta le, de egyéb tanulmányaiban, megnyilatkozásaiban is 
gyakorta hivatkozik rá. így a Zene az óvodában, Énekeljünk tisztán! előszavában, és a Zenei 
nevelésünk reformjáról szóló írásában. A Százéves terv-ben pedig ezt mondja: „Misztótfalusi Kis Miklós 
1680-ban gondolta el: miért ne tanulhatna meg minden magyar olvasni? Harmadfélszáz év kellett, 
hogy valóra váljon. Talán a zeneolvasással hamarabb megleszünk."18 

Kodály szemhatára a régi magyar műveltség minden vonulatát megában foglalta. Amikor az első 
magyar nyelvű útleírást, Szepsi Csombor Márton Europica Varietas (A változatos Európa) című, 
először Kassán 1620-ban megjelent művét olvasta; szokásához híven, itt is lapszéli jegyzeteket írt, és a 
számára érdekesebb szövegrészeket aláhúzta vagy a margón függőleges vonallal jelölte meg. Ennek 
segítségével könnyűszerrel megfogalmazhatjuk, hogy az egykori vándordiák által bemutatott XVII. 
századi Európából mi ragadta meg különösen Kodály figyelmét. Népszokások, a férfi és női ruha-

13 Visszatekintés II. 391. 
1 4 Visszatekintés II. 310. 
15 Visszatekintés II. 311. 
16 Visszatekintés II. 312. 
1 7 Visszatekintés II. 313. 
18 Visszatekintés I. 207. 

304 



viseletek éppúgy érdekelték, mint a szép épületek, műemlékek; de főként a hangszerekre, táncra, 
zenére vonatkozó adatok és leírások. 

A XVI-XVII. század egyik legkedveltebb hangszerét, a kobozt, melyet egy ismeretlen költő a XVII. 
század elején „Pöngését koboznak gyakran ha te hallod" kezdetű szép énekében megörökített, Szepsi 
Csombor Márton hosszú külföldi vándorlása során egyetlen helyen, Strasbourg mellett, a Szélmalom 
nevű vendégfogadóban látott és hallott. Kodály a következő sorokat húzta alá: „Nem az koboznak 
csudálom formáját és hangját, hanem azon csudálkozom, hogy noha immár sok országokon és 
tartományokon általjöttem, mindazonáltal sehol ez városon kívül ily muzsikát nem láthattam, hazám
ban pedig még csak az gyermekek is azt pengetik."19 

Megjelölte Kodály az útleírásnak azt a bekezdését is, mely Danczka (a mai Gdansk) Szűz Máriáról 
elnevezett templomában található orgonákról szól: „Orgona négy benne. Az nagyobbik csináltatott 
Báthory István királyságában, kinek címere rajta vagyon. Oly nagy sípjai vágynak, hogy némelyikbe 
alig találtatnék olyan ember, ki bele nem férne. Zengése oly nagy mikor fújják, ítélné ember az egész 
templomot leszakadni."20 

Még inkább figyelemre méltó, hogy Kodály az Europica varietas valamennyi olyan mondatát 
aláhúzta, mely zenélő órákról szól. A hollandiai Dordrecht városának, írja Szepsi Csombor: „Igen nagy 
tanácsházuk vagyon, kin az derék óra, mikor azon általjöttünk, gyönyörűen énekli vala az 139. 
zsoltárt, editionis Lobwasserianae (Ambrosius Lobwasser kiadása szerint)".2 ' 

Leidenben megcsodálja a híres nyomda, az Officina Plantiniana épületét: „Ezen vagyon - írja - az 
legfőbbik óra, kin az sok harangok minden huszonötödik minutát oly igen szépen megéneklik, 
úgyhogy az városban alá s fel járó emberek (csak ne éhezzen) alítja magát minden órában lakodalom
ban lenni. Az többi órák is mind ilyek. Egyszóval: a város paradisus terrestris" (földi paradicsom).2 2 

Kodály gondolatvilágában a földi paradicsom fogalma „egy dallamosságában tökéletes, eggyé-
forrott, boldog Magyarország"-gal rokon. A népdal szerepe az orosz és magyar zeneművészetben című 
előadásában ezeket írta: „Ellene mondok Ady halálos víziójának. Az ő műve maga bizonyság: terem itt 
virág. Csak el ne tapossák, engedjék kivirulni, majd csodát látnak. Hagynának csak száz évig békén élni: 
földi paradicsom lenne ez a kis ország."2 3 

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha arra gondolunk, hogy az Europica Varietas fenti sorai, 
Apáczai Csere János, Szenei Molnár Albert és a többi világot járt magyar tapasztalatai, Kodály régi 
magyar vonatkozású egyéb olvasmányéi menyei vezethették a tollát, amikor így fogalmazott. 

A legszebb zenélő óráról így számol be Szepsi Csombor: „láttam egy órát, ki nemcsak mikor verni 
akart, hanem valamennyiszer az mestere akarta, nagy gyönyörűséggel, nemkülönben mint az orgona, 
szép nótákat fúvott. Két szerecsen képére csináltatott bálvány dobot vert, négy angyal trombitát 
fúvott, az Hektor és Achilles képe lovon egymást kergették, kikhez végre az halál egy kaszával kijővén, 
egymástól elválasztott."2 * 

Önkéntelen jut eszünkbe Kodály meseszép muzsikája, a bécsi harangjáték, a Háry János 2. 
kalandjából, mely magának Hárynak is igen tetszett. Csak az az egy kifogása volt, hogy „Mer a huszár a 
legutoljára jött ki, pedig az mán csak mindég elől megy!"2 5 

A régi magyar műveltség elsőrangú forrásai közé tartoznak a levélgyűjtemények. Kodály ezeket is 
szenvedélyesen tanulmányozta. Különösen a Magyar hölgyek levelei 1515-1709 című, 499 levelet 
tartalmazó kötetet, melyet Deák Farkas adott ki 1879-ben. Bizonyára az a meggondolás is vezethette 
Kodályt épp e kötet áttanulmányozásánál, hogy feltételezte: bőven fog adalékokat találni a régi 
magyar zene, nevelés, családi élet: általában a régi magyar irodalom és műveltség történetéhez. A nők 
szerepe ugyanis - maga Kodály is utal erre - , az irodalmi és különböző művészeti alkotások 
létrejöttében már a régi századokban is jelentős volt. 

19Europica Varietas. GAÄL Gábor kiadása az 1943. évi könyvnapra 144. 
2 0 Uo. 44. 
2 1 Uo. 93. 
2 2 Uo. 89. 
2 3 Visszatekintés I. 190. 
24Europica Varietas 55. 
*sHáry János kalandjai Nagyabonytúl a Burgváráig. írták: PAULINI Béla és HARSÁNYI Zsolt. 

Zenéjét írta KODÁLY Zoltán. Op. 15. Bp. 1982. 34. 
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Talált ő itt sok mindent. Érdekes kifejezéseket .fejünk füsti {- gondjaink); meg akarja az virágát 
viselni (= gondját akarja az virágnak viselni); én vonszom az napnak terhét (- nap mint nap egyedül én 
hordom a terhet). Aláhúzta a közmondásokat: Az meglőtt dolognak nem kóll tanács, Az ki nyárban 
takar, télben azzal él. A következő két kifejezéshez: halandóság alá rekesztetett; a bűnnek zsoldját el 
nem kerülhette: a régi magyar nyelvben járatos Kodály megjegyezte: sablonok. Valóban olyan 
kifejezések ezek, melyek a középkor első századaitól kezdve használatosak a magyar nyelvű írásbeliség
ben, különösen a halotti búcsúztatókban. 

Az egyik levélben még az iskolai színjátszásra is talált adatot. Nagyszombatban Révay Ferenc Imre 
nevű fia diákként játszott, és amint Révay Judit írja: „frissen is viselte az comediában az Imricskó 
magát". Kodály mégis elégedetlen volt, amit keresett - úgy látszik - nem találta meg. A régi magyar 
levélküldésnek az volt egyik szokása, hogy a levélvivő postás nem csupán a lepecsételt levelet vitte, 
hanem a levélírónak személyes üzenetét is. Révay Judit 1622. október 12-én ezt írta Révay Pálnak: 
„Kegyelmedhez ez napokban igen rövid idő alatt bizonyos főember szolgámat felküldöm, ki által 
minden dolgokról bővségesen izének Kegyelmednek." Kodály aláhúzta ezt a mondatot, és a margóra 
érezhető ingerültséggel oda írta: „ezért üresek a levelek"!26 

Gyakorta kénytelen Kodály felemlegetni azokat a gondokat, melyek a magyar zenei múlt „írás-
talanságából" származnak. Ambrózy Ágoston könyvéhez írt előszavában a Gellért-legenda munkadalt 
megörökítő részletére utalva mondja: „Mert bizony a zene csak kótával írható le, bármennyire tagadják 
ezt akik nem tudnak írni. És ha már örökre le kellett mondanunk - Walter mester mulasztásából -
Szent Gellért sokat emlegetett szolgálójának nótájáról, legalább azt igyekezzünk hangírásba rögzíteni, 
amit még füleinkkel hallanunk adatott."2 7 

Sajnos nem csupán Walter mesternek voltak mulasztásai ebben a vonatkozásban. Az Árpád-kor 
kétségtelenül élénk egyházi zenei életének emlékei közül igen kevés maradt a mi korunkra: a 
Hahóti-kódex (1075-1092), a győri Agenda Portificalis (1100 körül), a XII. század végéről származó 
Pray-kódex, és az 1950-es évek derekán felfedezett Gráci Antifonárium, a XII. század közepéről.2 * 

Sajnálatos, hogy a XVI—XVII. századi énekszövegek is többnyire egyszerű dallamutalással, kották 
nélkül jelentek meg, vagy noymtatás híján így terjedtek kéziratos formában. De amit kottával nyom
tattak is, mint pl. Szenei Molnár Albert Zsoltáros könyvét, az is csak igen hosszú idő alatt éreztette 
hatását. Karéneklésünk jövője című cikkében Kodály idézi Asztalos András nagyszombati polgárnak 
Szenei Molnár Alberthez intézett sorait: „Az Psalterium bizonyára kedves volna, de minthogy az 
magyarok nem tanulják az muzsikát, nem találják fel az nótáját mindeneknek."29 

Zenei szempontból csak tetézte a gondokat, hogy a XIX. század elején, közepe táján, első népdal
gyűjtőink szinte kizárólag a szövegekre fordították figyelmüket, a dallamokat elhanyagolták. így 
veszélybe kerültek azok a dallamok is, melyeket - zenei írásbeliség híján - a népi emlékezet 
évszázadokon át megőrzött. 

Szabolcsi Bence Kodály Zoltán emlékezete című jellemrajzában említi a következő epizódot: „. . . a 
kilencvenes évek derekán a serdülő Kodály Zoltán régi, tört hangszerek és tépett kották között kutat a 
nagyszombati székesegyház kórusán, és megfogamzik benne a gondolat, hogy ő valamikor új életet önt 
majd a kallódó hangszerekbe és hangjegyekbe."3 ° 

Tudnunk kell: Kodálynak minden múlthoz kötődő gondolata teremtő gondolat, a jövő formálásá
nak gondolata. Éppúgy, mint Adyé, akinek költészete igen mély hatást gyakorolt Kodály szellemi 
fejlődésére, egész életművére és a régi magyar műveltséghez való viszonyának alakulására is. Ady, „aki 
a maga nyelvét - mondotta Kodály - a régi magyar nyelvből alakította ki csodálatosan",3 ' fel
szabadító példa és hatalmas inspiráló erő is egyszersmind Kodály számára, hiszen ami az irodalomban 
megtörténhetett Ady, Móricz, József Attila munkásságában: miért lenne lehetetlen a zenében? 

26Magyar hölgyek levelei: 127., 146., 169., 236., 143., 238., 232. 
2 7 Visszatekintés I. 59. 
2RFALVY Zoltán, A Gráci Antifonárium (Magyar zenetörténeti emlék a XII. századból), in 

Zenetudományi Tanulmányok IV. Bp., 1955. 17-49. 
2 9 Visszatekintés I. 120. 
3 ° SZABOLCSI Bence, i. m. 11. 
3 ' Visszatekintés I. 27. 
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Kodály Zoltán 1897-től meginduló zeneköltői munkássága mutatja: fokozatosan haladt az útja a 
régi magyar műveltség egyre mélyebb rétegei felé. Ady, Petőfi, Gyulai Pál, Arany János, Berzsenyi 
Dániel, Kölcsey, Csokonai verseinek megzenésítése, a Megkésett melódiák, „Kodály Zoltán Magyar 
Századai" - ahogyan Szabolcsi Bence Virág Benedek nyomán nevezte - jelezték ennek az útnak főbb 
állomásait.3 2 

És a Psalmus Hungaricus megszületésének pillanatában tanúi lehetünk annak, hogy Kodály törté
neti-filológiai vénája és zenek öltői zsenialitása remekművet alkotott. 

Egyik nyilatkozatában 1963-ban a Psalmus Hungaricus keletkezéséről a következőket mondotta: 
„A psalmus versét a filológusokon kívül senki nem ismerte. így derül ki, ho§y azok a szálak, amelyeket 
az ember az életben akár öntudatlanul is követ, a végén valahol mégis összefutnak. Ha nem tanul
mányoztam volna a régi magyar irodalmat, sose írtam volna meg a Psalmust, mert nem találtam volna 
rá a szövegére."3 3 

A Psalmus szövegére Kodály Zoltán a Szüády Áron által szerkesztett Régi Magyar Költők Tára 4. 
kötetében talált. Sajnos, a sorozatnak épp ez a kötete pusztult el 1944. július 2-án, amerikai 
bombatalálat következtében. Megmaradt azonban Kodálynak egy kézírásos jegyzete, mely bizonyos 
betekintést enged a komponálást megelőző filológiai munkába.34 De ez a betekintés igen korlátozott, 
szinte csak általánosságok megfogalmazására ad alkalmat. Megtudjuk ebből, hogy Szüády jegyzetein 
kívül áttanulmányozta Nagy István cikkét a Tudományos Gyűjtemény 1823. évfolyamában, és azt is, 
hogy Kodály nem elégedett meg azzal, hogy a Gönczi-féle szöveget csupán Szilády Áron kiadásában 
olvassa: megnézte annak 1620-as és 1635-ös kiadását is. Hogy Kodály a Boroszlói kéziratot is ismerte, 
azt a Psalmus Hungaricus elején közölt fakszimile is tanúsítja. Szüády szövegétől ritkán tér el Kodály. 
Ezek az eltérések a Gönczi-féle énekeskönyv későbbi kiadásain, egy esetben a Boroszlói kéziraton 
alapulnak, valamint Kodály saját kezű változtatásaiból adódnak. 

Három ének című kompozíciójában Kodály két ismeretlen XVII.századi költő művét: ímhol nyitva 
én kebelem, Várj meg madaram kezdetű művét és Balassi Siralmas nékem idegen földön már kezdetű 
énekét zenésítette meg. 

A kéziratos énekköltészet és a népköltészet rokon abban a tekintetben, hogy szövegük nem 
állandó: változatokban élnek. Ez a magyarázata, hogy maga Kodály is szabadabb kézzel nyúlt ezekhez 
az énekszövegekhez. A Vásárhelyi-daloskönyv ímhol nyitva én kebelem kezdetű, nyolc strófás éneké
ből a második és hetedik versszakot bátran elhagyta, így a kompozíció feszesebbé vált. A Várj meg 
madaram kezdetű, ugyancsak a Vásárhelyi-daloskönyv által megőrzött ének két változatának szövegé
ből a tizenhat versszakos változatot tekintette alapnak, és ebből az 1., 2., 3., 7., 8., 10., 11. és 15. 
strófát, valamint a tizennégy versszakos változat 12. strófáját zenésítette meg, és ezzel ennek az 
éneknek harmadik változatát teremtette meg, mely a Kodály-zene szárnyán a legismertebbé vált, a 
legmagasabbra emelkedett. 

Balassi tíz versszakos Siralmas nékem idegen földön már kezdetű énekének is elhagyta egyik 
versszakát, a hatodikat, és így a szöveg hármas tagolódásúvá vált. 

Kodály és a régi magyar irodalmi műveltség kapcsolatában az egyik legizgalmasabb pont: Zrínyi 
szózata. Kodály baritonszólóra és vegyeskarra írt műve 1955-ben jelent meg. Szövegét maga Kodály 
állította össze Zrínyi Miklós utolsó nagy prózai művéből, melynek teljes címe: Ne bántsd a magyart! 
Az török áfium ellen való orvosság, avagy az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum. 

Kristálytiszta gondolatmenet, őszinte szenvedély, ragyogó nyelvi megfogalmazás avatja ezt a művet 
Zrínyi legkiválóbb prózai alkotásává. Miként a Szigeti Veszedelem epikus kompozíciójában, úgy az 
Áfium retorikai keretbe foglalt lángoló érvelésében is lépten-nyomon a lírikus Zrínyi hangja szól 
hozzánk: „Szegény magyar nemzet, annyira jutott-é ügyed, hogy senki ne is kiáltson fel utolsó 
veszedelmeden? hogy senkinek ne keseredjék meg szíve romlásodon? hogy senki utolsó halállal való 
küzködéseden egy biztató szót nem mondjon? Egyedül legyek-é én őrállód, vigyázod, ki megjelentsem 
veszedelmedet? Nehéz ugyan ez a hivatal nékem, de ha az Isten az hazámhoz való szeretetet reám 

32SZABOLCSI Bence, Kodály Zoltán ,,Magyar Századai', in Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. 
születésnapjára. Szerk.: SZABOLCSI Bence és BARTHA Dénes. Bp., 1953. 55-57. 

33BREUER János, Bartók és Kodály. Tanulmányok századunk magyar zenetörténetéhez. Bp., 
1978. 186. Haiman György: A könyv műhelyében Bp., 1979, 185-209. 

34 Ez a jegyzetlap az RMKT HORVÁTH Cyrill által szerkesztett I. kötetében található. 
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tette, ímé kiáltok, ímé üvöltök: hallj meg engem, élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztő 
tűz!"35 

Ne csodálkozzunk hát azon, hogy amikor Kazinczy Ferenc Zrínyi Prózai műveit olvasta, gondozta, 
kiadásra előkészítette, önfeledten így kiáltott fel: „Mely szép nyelv azon durva századból! mely férfias 
lélek tündöklik elő Zrínyinek minden szavain! Mely magyar szív! és mely tiszta, mely józan gondol
kodás!"36 

És Kodály érezte csak igazán Zrínyi mondatainak elementáris erejét, belső zeneiségét, érzelem
gazdagságát. Ezért is vállalkozott Zrínyi szózatá-nak megalkotására. 

Bár teljes joggal beszélhetünk a próza zeneiségéről; próza és zene kapcsolata távolról sem olyan 
szoros, mint volt évszázadokon át a versé és a dallamé. Kodály zeneköltői gyakorlatában is -
tudtommal - egyetlen műve a Zrínyi szózata, melyben a régi magyar irodalomnak egy nem verses 
alkotását zenésítette meg. Mégse gondoljuk egy percig sem azt, hogy egyetlen futó ötletnek köszön
hetjük ezt a művét. Olyasfajta kérdésekre, hogy a prózának is lehet köze a zenéhez, felfigyelt ő már 
korábban is, jóval a Zrínyi szózata megalkotása előtt. A Marosszéki táncok, (melyek „az egykori 
Tündérország képét idézik fel") partitúrájának előszavában a XVII. század egyik kiváló önéletíróját, 
Kemény János erdélyi fejedelmet idézte: „Dajkám marusszéki székely asszony, jó énekes, jó hajdú
táncos volt."37 Tótfalusi Kis Miklós Mentség-érői írt dolgozatában pedig kiemelte: „Mert e látszólag 
kusza, ötletszerűen rendszertelen szóhalmaznak van valami belső, szinte zenei formája, hullámzása 
egyre hevesebb lesz, míg imaszerű végszavában megnyugszik."3 8 

A bemutató előtt Kodály Zoltán nyilatkozatot adott a Rádióújság munkatársának. Elmondotta, 
hogy egy alkalommal a rádióban hallott Zrínyi-műsor sugalmazta a Zrínyi szózata megírását: ,,S ahogy 
hallgatom az előadást, egyre nagyobb hatással volt rám Zrínyi minden sora, megragadott, milyen 
hatásos, milyen élő ma is Zrínyi költészete. Akkor rögtön azt gondoltam, hogy mindezt zenei formába 
lehetne önteni, - így még élőbb, még hatásosabb volna."39 

Kodály könyvtárában megvan Gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér hadtudományi munkái című 
kötet, melyet Rónai Horváth Jenő adott ki 1891-ben. A bejegyzések tanúsága szerint Kodály ezt a 
kiadást használta, amikor a Zrínyi szózata szövegét összeállította. 

Csak csodálhatjuk finom érzékét, szerkesztőművészetét, ahogyan a végső szöveget válogatással, és a 
kiválasztott részek kicsiny, szinte elhanyagolható módosításával műegésszé tette. 

Kodály Zrínyi gondolatmenetét követi. Azokat a mondatokat emeli ki, melyekben az érzelmi 
hullámzás eleve bizonyos zenei tagolódást kölcsönöz a szövegnek. „Imaszerű végszavában" Zrínyi 
latinul idéz a Bírák könyve V. fejezetéből, annak 2., 8. és 9. verséből, tehát Debora énekéből, melyet a 
XVII. században igen magasra értékeltek esztétikai szempontból. Az egyik prédikátor Debora énekét oly 
gyönyörűnek érezte, „melyet szűve repesése és vére pozsdulása nélkül buzgó ember alig olvashat; 
mesterségesben foglaltattanak versei öszve a Virgilius Aeneisénél, szebben folynak ritmusai a Horatius 
strófáinál".4 ° 

Kodály a 2. és 8. vers Zrínyi által idézett sorait magyarul átveszi, a 9.-et azonban nem. Helyette a 
legünnepélyesebb, utolsó 31. verset helyezi, mintegy zárókőként, a mű végére: „így vesszenek el, 
Uram, minden ellenségid. Akik pedig téged szeretnek, mint a nap az ő feltámadásában, Úgy tündököl
jenek! Amen". 

Ezer gyökérszállal kötődik a múlthoz, a régi magyar műveltséghez Kodály életműve. Az ő lelkében 
nem egyszer csendült meg, de folytonosan zengett az a harangzúgás, „amely a magyar nyelvben a 

3 ' Gróf Zrínyi Miklós a költő és hadvezér hadtudományi munkái. Sajtó alá rendezte RÓNAI 
HORVÁTH Jenő. Bp., 1891. 80.; KODÁL Y Zoltán, Zrínyi szózata. Editio Musica, Bp. 1955. 6-8. 

36 A Kazinczy-idézet: Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. BENCZÉDI László - PERJÉS Géza. 
Bp., 1957. 360. - Az Áfium elemzése: KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós. Bp., 1964.2 648-694. 

3 7 Visszatekintés II. 485. 
3 * Visszatekintés II. 310. 
3'Kodálynak ez a nyilatkozata nem jelent meg a Visszatekintés-ben. Erre az adatra Ittzés Mihály 

hívta fel a figyelmemet. A Rádióújság közleményének címe: Zrínyi szózata. - Kodály új művének 
bemutatására készül a Rádióénekkar - . 

40GELEJI KATONA István, Titkok titka. Gyulafehérvár, 1645. 717. 
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Halotti beszéd-tol Adyig folytonos".4' Az írásbeliségben megőrzött értékeket éppúgy magába szívta 
és újjáteremtette ez az életmű, mint a népdalt, a népi orális hagyományt. 

Szabolcsi Bence Kodály művészetének lényegére tapintott rá, amikor azt mondotta: „Különös 
ellentmondás feszül ebben a művészi koncepcióban: egy illúzióra épült világot egy öntudatosan realista 
teremtő szándék ellensúlyoz és éltet."4 a 

Valóban: teremtő illúzió a magyar zene jelképes „zengő tornyának" felépítése. De az emberi 
művelődés máig legfényesebb korszaka, a reneszánsz, éppúgy illúzióra épült. Arra a termékeny 
illúzióra, hogy az ember képes megteremteni itt a földön az emberhez méltó életet, ha úgy tetszik: 
képes megteremteni a földi paradicsomot. 

A föld máig sem vált paradicsomkertté. De azok a tudományos és művészi eredmények, melyeket 
eme illúzió jegyében alkottak és munkáltak ki: máig példa és ösztönző erő. 

Nem mondhatjuk, hogy a „magyar zene zengő tornya", a „dallamosságában tökéletes, eggyé-
forrott, boldog Magyarország" maradéktalanul felépült volna. De szilárdan állnak az alapok, emel
kednek a falak. S ösztönözzön bennünket e munka folytatására a nagy kezdeményező életműve, 
hiszen: „Múlt és jövő között született ez a mű, és mindenekfölött lekötve tartja a táj, a nyelv, a 
közösség, a történelem - s a jövő víziója."4 3 

4 ' Visszatekintés II. 492. 
4 E SZABOLCSI Bence, Kodály Zoltán emlékezete 11. 
4 tUo. 
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