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Elöljáróban 

1.  A Zeneművészeti Főiskolán nemcsak zeneszerző-növendékeknek, hanem nekünk, a kar-
vezetés tanszak hallgatóinak is kötelező tantárgy volt a prozódia. E tantárgy bevezetője, 
tematikájának kialakítója Bárdos Lajos volt. Mint kóruskarnagy, s mint kórusművek szer-
zője, saját zenei gyakorlatában és alkotómunkásságában is ihletett és tudatos alkalmazója 
volt a zenei szöveg-értelmezésnek. 

 
 A Vörösmarty Liszt-ódájára írott Kodály vegyeskar prozódiai vizsgálata – a trocheus-

kezelés számbavétele – egyik fontos feladatunk volt.1 Évtizedekkel később egy tanul-
mányomban Liszt és Kodály életművének áttételes kapcsolatát vizsgálva kézenfekvő volt, 
hogy a Vörösmarty-óda zenei megfogalmazásával is foglalkozzam.2 A két részterületet 
vizsgáló, időben távol keletkezett munka a gödöllői előadásban, illetve e kis dolgozatban 
találkozott össze. 

 
2.  Ismeretes, Kodály számos alkalommal nyilatkozott sajnálkozva, sőt elítélően, hogy 

költőink elhagyva a klasszikus és népi-nemzeti hagyományokat túlságosan a nyugat-
európai mintákat, nevezetesen a jambust tették meg költészetük ritmikai alapjává.3 Idézzük 
Kodály e problémával kapcsolatos két, zeneszerzői és irodalmári szempontú meg-
nyilvánulását.  

 „Már Arany János megmondta, hogy jambusra vagy trocheusra nem lehet magyar 
dallamot írni, mert ha megzenésítjük, idegen dallamok jönnek ki belőle, hacsak nem járunk 
el erőszak-kal, hogy a jambust ignoráljuk, akár Egressy a Szózatnál, ami ritmikai 
torzszülöttet ad.”4 

 „A ritmusnak szótagról szótagra való hullámzása, jambus vagy trocheus a román nyelvek 
sajátossága, átvették, és elég jól viselik a germán nyelvek is. Nem tűri, és sohasem fogja 
tűrni a magyar. […] Könnyű a szavalónak. Egyszerűen prózára tördeli a ritmusvázat, ahol 
kényszer-zubbonyt jelentene a szónak. A zenész nem szabadíthatja ki a szót eredeti ritmusa 
bilin-cseiből. A zenei próza olyan értelemben, mint a szavaló prózára tette a verset, 
megoldhatat-lan. Vagy ritmustalan recitálássá lesz, mikor lemond a ritmusrendről, holott 
ennek külső kereteit mégsem dobhatja el, vagy simul a ritmusvázhoz, s ekkor 

                                                           
∗
 E dolgozat alapja a Magyar Irodalmi Társaság és a Török Ignác Gimnázium – Gödöllői Akadémia 
Vörösmarty, Liszt és Kodály – kapcsolatok versben és zenében című közös rendezvényén a Művészetek Háza 
Gödöllő Rendezvény- és kiállítótermében 2015. szeptember 18-án délután elhangzott előadás.    

1 A Bárdos Lajos által láttamozott-értékelt dolgozat dátuma 1962. április. Itt jegyzem meg, hogy Bárdos Lajos: 
Karvezetés II. Zenei prozódia c. főiskolai jegyzetében számos prozódiai megoldást a Kodály–Vörösmarty 
műből vett példával világít meg. Budapest: Tankönyvkiadó, 1976. 

2 Kodály és Liszt. In: Bónis Ferenc (szerk.): Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence Emlékezete. Magyar 
Zenetörténeti Tanulmányok. Kecskemét: Kodály Intézet, 1992. 71-89. 

3 Többek között ld. Kodály Zoltán: Weöres Sándorról. Nyilatkozat. In: Kodály: Visszatekintés (szerk. Bónis 
Ferenc), II. Budapest: Argumentum, 2007. 466. 

4 Kodály Zoltán: Vallomás. Előadás a Nyugat-Barátok Körében. (1932) Visszatekintés, II. 490. 
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menthetetlenül idegen hatású lesz. […] Harmadik eset, igen ritka, hogy kettős ritmusa van 
a versnek, egyben magyar is, idegen is. Akkor a zenész a magyart kiemelheti, az idegent 
elnyomhatja. Ilyen vers igen ritka, csak kivétel.”5 

Sievers6 nyelvmelódiai kutatásai nyomán Eötvös collegiumi szakvezetője, Gombocz Zoltán 
hasonlókra buzdította, de elhárította a feladatot: „más utakra terelt a sors, a hajlam. (Ámbár 
ha vesszük, az is egy neme a kísérleti fonetikának, ha az ember versek alá kottákat írogat, s 
megpróbálja a bennük rejlő melódiákat napvilágra hozni.)”7 

A zeneszerző, amikor megzenésít egy verset, természetesen nem csak a szövegben rejlő 
ritmusokat és dallamokat használja fel a zenei értelmezéshez (zenével való értelmezéshez), 
hanem a zene más elemeit is, lehető híven követve a szavak, mondatok tartalmát.8 A zenei 
eszközöket részben elkülönítve, részben együttes alkalmazásukban vizsgálva néhány példával 
megkíséreljük bemutatni Kodály Zoltán versértelmezését. Előbb azonban lássuk a 
„katalógust”: 

Időbeli elemek: Ritmus – relatív arányok; metrum (ütemfajta); tempó, tempóváltás. 

Dallami elemek (linearitás): hangköz – „méret”, irány; dallamvonal / hangterjedelem. 

A dallami és harmóniai elemeknek közös keretet adó hangnem, hangsor; tonális funkciók. 

Együtthangzás (vertikális elemek): hangköz, hangzat – mennyiségi és minőségi jellemzők 
(konszonancia vs. disszonancia – egymás ellen vagy egymásért?9 

Szerkezet: homofónia, polifónia (ellenpont, imitáció). 

Forma: arányok; összefüggés a szöveggel, gondolati folyamatával; sajátos zenei szempontok 
érvényesülése (kötöttség vs. szabadság). 

Színező elemek: dinamikai és más előadási jelek; hangzás, hanghatás: szólamszám, regiszter, 

Prozódia: szövegkezelés – elsősorban szöveg és dallam illeszkedése (hangmagasságok és 
ritmus egységében). Elsődleges szempont a jó prozódia kialakításánál a fontos szó/szótag 
kiemelése, s ezzel a szavak és tartalmi értelemben vett, egy hangsúly alá rendelt szólamok 
egybefoglalása. Ennek eszközei: súly – ütemsúly vagy relatív súly; tartam – a hang (relatív) 
hosszúsága; magasság – a hang viszonylagos magassága (néha mélysége). 

A teljes (zeneköltői) értelmezést természetesen több eszköz együttes alkalmazása adja meg.  

 
                                                           
5 Kodály Zoltán: Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers. Hátrahagyott írások [II.] Sajtó alá rendezte: 

Vargyas Lajos. Budapest: Szépirodalmi, 1993. 347. – Ady verselésének kétarcúságáról (jambus, illetve tagoló 
vers) és ennek zenei megoldásáról ld. Kövendi Dénes: „Ádám, hol vagy?” – Ady tagoló verse Kodály 
zenéjében c. dolgozatát. In: Ittzés Mihály (szerk.): Ady-Kodály Emléknapok, Kecskemét, 1977. Kecskemét: 
Kodály Intézet, 1979. 

6 Eduard Sievers (1850-1932) német filológus és nyelvész, az ún. „Lipcsei iskola” tagja. A Sievers-analízis a 
német és angol-szász költészetben vizsgálta a verssorok hangsúlyos és hangsúlytalan elemeinek rendszerét. 

7 Kodály Zoltán: A magyar kiejtés romlásáról (1937). In: Visszatekintés, II. 289–290. 
8 A napjainkban népszerű énekelt vers műfaja másféle, inkább globális hangulati alapon veszi szárnyára a 

verset, részletekre nem ügyelnek a szerzők, így viszonylag gyakori a prozódiai hiba. 

9 A disszonancia-konszonancia kérdéséhez ld. Demény János: „Medvetánc”. ”A nem-zenéből értjük a zenét.” 
(Megjegyzések József Attila tanulmánytervezetének pontjaihoz.) In: László Ferenc (szerk.): Bartók 
dolgozatok. Bukarest: Kriterion, 1974. 71–84. Különösen 75–77. 
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Időbeli elemek 

Értelmezésnek vehetjük már a ritmust is, mert annak, hogy az adott vers metrikai képleteit 
milyen zenei ritmus-értékekkel juttatja érvényre a zeneszerző, nemcsak nyelv-ritmikai alapja 
és formális jelentősége van, hanem a tartalmi kifejezést is szolgálja. Például nem mindegy, 
hogy egységnyi idő alatt két vagy négy hang fut-e le; az alaplüktetéshez képest sűrűn vagy 
ritkán szólalnak-e meg az új meg új hangok.  
 
Ritmus – A trocheus kezelés néhány példája Kodály kórusművében 

● A zenei ritmusban alapvetően érvényesül a trocheusi hosszú-rövid elv, de nem a 3/4-es 
(lágy / forgó / németes) zenei ütemet előhívó metrikus 2:1 arányban, hanem végig a 4/4-es 
(magyaros) ütemet írja elő, s a súlyos-súlytalan egyenletes váltakozásának keretében alakítja 
ki a másféle megoldásokat. Ha mégis 2:1 a mora-arány s ez zenei mérőütéseknek felel meg, 
akkor a két szótag csak háromnegyed részben tölti ki az ütemet.10  

     Ütemezés: 4/4  / 1.           2.      3._  4.     /        //         4.     /  1.    2.    3.    4./ 
                   /(Van-ë)  han - - -  god, /        //        (ha-) /   zá - - -  -nak   /    

 
     Arányok:            ( 1   : 1 )  2       :     1                    ( 3  : 1)        2      :    1     
 
● E 4/4-es zenei ütem-keretben jellemző gyakorisággal ciklikus 3:1 arányt alkalmaz, amely 
kétségtelenül magyarosabb, természetesen relatív arányokkal, ugyanis ez az arány érvé-
nyesülhet egy, két vagy négy zenei mérőütést kitöltő ún. pontozott ritmusokkal. Pl.  

     Ütemezés:          1.          2.          3.          4.         //      1.          2.          3.          4.    / 
                    Hír - - - -  he - dëtt ze-(nésze)  //      hal  - - - - - - - - - - - - -  ha - / (tat-lan)   / 

     Arányok:             3        :        1  /  3  : 1   ( 1 : 1 )  //        3                 :                  1    / 
                                 két                  /   egy    /            //      négy                ütésnyi/lépésnyi idő alatt 
 
● illetve ritmikus 1:1 arányt használ. (Ez utóbbit, a helyettesítő verslábak – főleg spondeus, 
esetleg pyrrichius – indokolják.) Hogy milyen ritmusértékekkel valósul ez meg, azt a szavak 
beszédbeli hossza éppúgy meghatározza, mint a tartalom: hiszen a zeneileg súlyos helyek és a 
hangmagasság mellett a hosszúság is kiemelő eszköz. Ld. példánkban a láncán szó hosszabb 
hangokkal való kiemelését.  

     Ütemezés:           1.   2.     3  -  4.   /  1  -  2.            //  ♪       ♪ 
                                 En-nek  lán - -  / - cán__            //  Van-ë (hangod) / 

     Arányok:             1  :  1   / 1       :       1                   //  1   :  1 
                                             ( 2       :       2 ) 
 
● Alkalmanként szabadon nagyobb, akár szélsőségesen nagy különbséggel:   

     7  : 1 =  (a vész  )    or-----go- / (ná-ja) //  

     12: 1 = (diadalmi) é----------- / nek!     //   (12 = 3 teljes ütem!) 

                                                           
10 Példáinkban következetesen átvesszük a Kodály használta ortográfiát, a zárt e (ë) jelölését. – Az Arányok ki-

fejezés a zenei ritmusértékekben megvalósított relatív (tehát csak egy-egy verslábon belül érvényes) arányok-
ra is utal! 
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Mindkét esetben „szófestést” alkalmaz a zeneszerző: melizma (hajlítás), illetve hosszan 
kitartott hang hordozza a hosszú szótagot, jeleníti meg a diadalmi éneket. 

● Olykor zenei vagy kifejezésbeli, esetleg nyelvi ok miatt a szótagok tartamcseréje vagy 
súlycsere segíti a pillanatnyi probléma, a tartalmi értelmezés megoldását. 

     Ütemezés:      ( 3.     4.     /  1.     2.     3.)     4.     /   1  -  2.     ( 3.     4.     ) / 
     Tartamcsere: ( És        a   /  nem - - - zet,)  mint /    ëgy_      (fér - - - fi ) / 
     Arányok:        ( 3    :    1 )  ( 2       :      1    )  1      :    2            ( 3     :    1 ) 

     Férfikar: 
     Ütemezés:       3.       4.  /   1.  -   2.     3.  -   4.       / 1.     2. 
    Súlycsere:       

 
     és  /   e- rős__________  së- / ré -  nyen  

            >                              >          
    Arányok:                   2   :  1 / 6               :          1      (2 :  2)  –   zenei nyolcad értékekben  
                                                                                                          számolva         

Ezúttal hangsúlyjel (>) és forte (f = erősen) jelzés is kiemeli a súlycserés rövid, de fontos 
szótagot a magasabbra ugró dallamhang mellett. A második hangsúlyjel hozzáadott előadási 
jel, mely az ütem leggyengébb nyolcadán lévő szótag kiemelését szolgálja a magasabb hang-
gal együtt. 
          
Tempó-választás, tempóváltás  

Az előadó (egy kórusmű esetében a karvezető) szempontjából iránymutatás a tempóra vo-
natkozó (általában olasz nyelvű) szerzői utasítás, mely egyúttal karaktert is jelölhet. Mint itt 
az első, lényegében az egész mű alapképletét jelentő Maestoso, ma con moto = méltósággal, 
fenségesen, de mozgással (vagyis nem túl lassan). A tempójelzést objektívebbé, számszerűvé 
teszi a metronóm jelzés, vagyis az egy perc alatt megszólaltatandó hangok számára utaló 
szám. Jelen esetben hozzávetőleges iránymutatás: 88-92 negyed ritmusértékenként. Ez azért 
fontos, mert van ahol az eltérést is csak így jelzi a zeneszerző, s nem szakkifejezéssel. pl. a 
Sors és bűneink kezdetű szakaszhoz kissé élénkebb tempót kíván: 96-100. Egy kicsit még 
élénkebben (Poco più mosso) kéri az Újra égünk őseink honáért kezdetű részt. Felgyorsíttatja 
a tempót a harcnak mennydörgését felidézve, egészen szenvedélyességig fokozva (appassionato 
– Kodály egyik gyakori előadói utasítása!), a szilaj zene árjára emelve. A kezdő tempót, de a 
szövegnek megfelelően nyugodtabban (calmato) kéri a zengő dalhoz, mely a sírokban nyug-
vókat is megmozdítja. Lelkesebb előadásmód (animato) kívántatik a serénykedő erősek meg-
idézéséhez. Koronás, meghatározatlanul megnyújtott hangokkal (És ha hallod) vezeti be a 
kezdő tempót kissé lelkesebben visszaidéző mondatokat: Mint riad fël a hon e dalon (M=96). 
A hálaadáshoz és a lélek meglétét végkicsengésként zengő, fenséges remény-befejezéshez 
szélesebb, nyugodtabb tempót kíván (sostenuto), közben pedig az először és másodszor ki-
mondott bizakodást (Van még lelke…) szinte táncos allegro = gyors (szó szerint: vidám) (M=126) 
tempóval emeli ki, de harmadszorra már himnikussá szélesíti. 
 
Formai áttekintés és példák több szempontú elemzése 

Ha meghallgatjuk Kodály–Vörösmarty Liszt-ódáját, aligha érzékeljük benne az eredeti 
vers strófák szerinti tagolását. Még akkor sem, ha a szóban forgó szünet vagy zenei 
(lokális hangnemi) zárlat egybe esik a versszak-határral. Inkább a tartalmi, hangulati 
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egységek a zenei forma meghatározói, de sajátos zenei szempontok is szerephez jutnak. 
Kodály nem strófikus, hanem a dalirodalomból is ismert ún. átkomponált formát adott a vers-
adaptációnak.11 Az elrugaszkodást az eredeti strófaszerkezettől a szöveg kihagyásai, egy-egy 
sor „megcsonkítása” is jelzi vers és zene viszonyában. 

Kodály azonban sok esetben összeötvözi az átkomponálás elvét a variációs egységteremtés 
elvével, vagy valamilyen nagyobb forma-koncepcióval. Ez utóbbi történik a Liszt-ódában. 
Vannak variáltan visszatérő motívumok, jellegzetes dallamfordulatok, ill. a kezdődallam 
(„Hírhedett zenésze a világnak”…) rövid visszaidézése egy fontos tartalmi-formai ponton 
(„És ha hallod: Mint riad fel a hon e dalon”…).12 

Összevetve a költeményt és a zeneművet (amely tk. egy új, szuverén alkotás) a következőt 
állapíthatjuk meg: 

1. vsz. A határozott megszólítás ötfokúságban fogant, felülről nagy terjedelemben aláhajló 
dallama a teljes karon unisono hangzik fel, de a 2. verssor már halkabban szólal meg 
hozzárendelt harmóniákkal. 

1. KOTTAPÉLDA 

 

Aztán a feleletet váró kérdésekkel felkapaszkodik a négy szólamra bomlott zenei szerkezet az 
első csúcspontokra. „A velőket rázó húrok”-at a szoprán-dallam felugró tág (szeptim) hang-
köze, a kiélezett ritmus (7:1= A[v] ve-lőket) és a basszus szólam ismétlődő hangja felett 
körülírt, disszonanciákat tartalmazó harmóniaváltások együttesen „festik”.  

Ezután a „Van-e hangod” félsort magasabb helyen hozza, sőt még feljebb megismételve, s 
ezzel az eredeti hangnemből kimozdulva, a hangerőt fokozva (crescendo) robban ki fortissimo 
a szív szenvedélyes (appassionato) háborgása. A feszültséggel teli harmóniák is gazdagítják 
a kifejezés eszköztárát. Innen már csak lefelé vihet a zene, amint a szöveg értelme diktálja: 

                                                           
11

 Zenei értelemben strófikusnak mondjuk a népdalokat vagy az olyan műdalokat, amelyekben egy versszaknyi 
dallamra énekeljük rá a teljes szöveget. Ez a szimpla, „énekelt vers” megoldás, bármennyire egy strófa-
képletet visz is végig a költő, elképzelhetetlen lenne egy ilyen súlyos mondanivalójú költemény esetében, 
mint a Liszt-óda. Magasabb rendű megoldás illik ide: az ún. átkomponált forma, vagyis amikor a költői 
tartalom, a változó gondolatok mélyebb kifejezése, ábrázolása érdekében a zeneszerző új meg új dallamokkal, 
azok új meg új harmonizálásával, kíséret-típusával adja vissza a szöveg „programját”, a képszerűséget sem 
mellőzve.  

12 Különösen szépen érvényesül ez az elv A közelítő tél c. Berzsenyi-vers zenekari dalváltozatában. 
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„… bánat altatója”. A szakasz – visszatérve a kezdő hangnemhez – elhalkuló, mélybe hajló 
unisonóval érkezik egy olyan záróhanghoz, amely egyúttal folytatást hív elő, a várakozást 
átvíve a koronás (vagyis szabadon megnyújtott idejű) egész ütemes szüneten. 

2. KOTTAPÉLDA  

 

2. vsz. „Sors és bűneink…” A kissé élénkebb tempót már említettük, ehhez a még halkabbra 
fogott dinamika (pianissimo) járul, de ennél még fontosabb a sötétebb szín: a mély fekvés 
(egy időre a szoprán el is hallgat), a tömött harmónia. Monoton akkordismétlés, az alig 
kimozduló dallam, kemény disszonáns hangzattal, kis erősítéssel és hangsúlyjellel kiemelve a 
fontos szavak: „bűneink”, „százados baj”, „elbágyasztó súly”. (Vörösmartynál: elzsibbasztó, 
ami szinte énekelhetetlen szó.) Hasonlóképpen, de már a férfiszólamok megosztásával és a 
basszus lefelé haladó lépéseivel érkezünk el a „tétlen nyugalom”-hoz (Vörösmartynál: tettlen 
– ami énekhez túlságosan pattogó; és „helyesen”, verstanilag: nyúgalom).  

3. KOTTAPÉLDA 
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Rövid, hiábavaló fellángolás: növekvő hangerő, magasabb szólamfekvés, hirtelen hangnem-
váltás a fél hanggal magasabb moll hangnembe.13  

„… lázbetegnek volt hiú csatája” – nyomatékosítva az utolsó sort megint négy szólam 
egybeolvadó (unisono) motívumával. Ám hosszan kitartott sötét harmónia ölelésében a tenor 
mély fekvésben megismétli a zárósor dallamát, végén ún. félzárlattal az új hangnemben. Tehát 
zeneileg is elmozdultunk a kiinduló hangnemből, követve a költői tartalmat. Félütemnyi 
koronás szünet a strófahatár, ahol egybeesik a formai metszet a tartalmi tagolódással. 

A 3. vsz. az előbbi hangnem világos, dúr változatával indul, hiszen: „jobb korunk jött”.  

4. KOTTAPÉLDA 

 

A „gyógyulás édes kínjai” természetesen disszonanciákkal jelennek meg a zenében. 

Nagy fordulat következik, amikor a szemlélődésből a tettek mezejére lép: „Újra égünk…” – 
élénkebb tempó, frissebb ritmika, forte dinamika, a mélyből felemelkedő imitációs szerkesz-
tés, és a felfelé haladó basszus eredményeként az egész hangzástér magasabbra kerül. 

Itt fontos megjegyeznünk, hogy e részt (három vsz. mellőzésével!) metszet nélkül összefűzi a 
következővel: az eredeti 7. vsz.-a lesz a 4. zenei vsz. Azzal is eltávolodik a strófa-szerkezettől, 
hogy a „Zëngj nekünk” felszólítást többször megismétli, s amikor a „hangok nagy tanárja” 
megszólítás másodszor hangzik el, csak akkor jut el konszonáns megnyugváshoz a szakasz (a 
főhangnemnél fél hanggal magasabb) Esz-dúr hangnemben. Ám rögtön tovább is lendül, zenei 

                                                           
13 A zongora billentyűzetére vetítve azzal érzékeltethetjük ezt a váltást, az így keletkezett feszültséget, hogy az 

előző ütemek főhangnemétől, ahol egy kivételével a zongora fehér billentyűinek megfelelő hangok voltak, itt 
szinte csak a fekete billentyűk szerepelnek. 
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értelemben súlytalan helyen, egymásra torlódó szóismétléssel, mintegy sürgetően: „És ha 
zëngesz…”. Ezzel folyamatosan vezet fel a mű középponti hármas csúcspontjára, a hatalmas, 
romantikus-modern hangképsorozathoz. A „vész orgonája” a magas regiszterben kemény 
disszonanciákkal, ütem elleni hangsúlyokkal, szélesen hajlongó melizmával szólal meg. 
(Az 5-6-7. példa leegyszerűsített kottaképet ad.) 

5. KOTTAPÉLDA 

 

        

A harci „jelenet” szövegsor ismétlésével, trombitaszignálokat idéző dallammal, kánonszerűen, 
dúr és moll hangzást keverő hangzatokkal, minden szótagra kiírt éles hangsúlyokkal, a tempó 
gyorsításával és a hangerő fokozásával szólal meg: 

6. KOTTAPÉLDA 

                 

 
Ez vezet rá a diadalmi ének kitisztuló, fényes C-dúr akkordjára. (Ismerős költői kép: „…fújó 
paripák száguldjanak a kivivott diadalra…”) 



 

 

 

9 

7. KOTTAPÉLDA 

                  

Itt a nagyformában kétstrófányi szakasz végén viszonylagos záráshoz érkezünk. Ezúttal ki-
számolható, 3 ütés hosszúságú szünet után sejtelmesen felépülő hangzat és ennek távoli 
hangnembe váltó párja indítja a csonka versszakot: „Zëngj nekünk, hogy mély sírjaikban őse-
ink is mëgmozduljanak…” Különösebb zenei ismeret nélkül is megállapíthatók a zenei esz-
közök a kottaképről: a szoprán hallgat, a halk harmónia három szólama körülöleli az első 
basszus szólam alig mozduló, recitáló sír-mélyi dallamát.14 

8. KOTTAPÉLDA 

                      

                                                           
14 Széchenyitől olvastam valahol: „Nemzeti fönnmaradásunkhoz a holtak seregét is elő kell szedni, hogy egy-

általán fönnmaradhassunk.” 
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Ez a viszonylag nagyobb, önmagában ellentétekre épülő, szinte per aspera ad astra tartalmú 
formarész az eredeti 8. vsz. 1–4. sorát egybefogja a 12. vsz. 3–6. sorával.  

A szakasz-zárás – visszahozva a főhangnemet – megint erőteljes fortissimo unisono, ahogy a 
szöveg kívánja: egységben az erő! – egyesülés, közös tenni akarás, győzelem a (külső vagy 
belső?) viszályon. A zenei-tartalmi formahatár egybeesik a versszak-határral.) 

9. KOTTAPÉLDA 

                    

Az aláhajló záró dallamfordulat folytatást ígér, mely a közbeiktatott szünet után ellenkező 
irányban mozgó dallam-fejjel, gazdagodó harmóniával, s ami a legfontosabb: mollból dúrba 
váltó hangnemmel be is következik. A mű kezdő dallamának jelzésértékű, megemelt hang-
sorú és hangzattal alátámasztott visszatérése jelzi, hogy a nagyforma utolsó szakaszához 
érkeztünk. Nemcsak a mű versből következő dramaturgiájával és a romantikus programzenei 
eszközeivel, hanem harmóniavilágával is a nagy zeneszerzőelődre utal vissza Kodály. A 
szerkezetben pedig a magas és mély szólamok kánonszerű kapcsolata utal a „hangok nagy 
tanárját” követőkre, Bach nem egy valódi vagy szellemi-lelki követést megjelenítő meg-
oldásához hasonlóan. 

10. KOTTAPÉLDA 
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A kórusmű a vers – fél sorral megcsonkított, de szövegismétléssel nyomatékosított – 14., 
utolsó strófájával zárul. Zenei karakterváltásait a tempó-kérdést tárgyalva már felvázoltuk. 

A korálszerűen széles, kiharmonizált dallam mondja a hálaéneket. A Coda ünnepélyességét a 
háromszoros forte és a hét-nyolc szólamra szétbomló, orgonaszerű himnikus hangzás bizto-
sítja. Vörösmartytól eltérően, szócserével hangsúlyozva a mondatkezdetet: ”Van még lelke 
Árpád nemzetének!” 
 

Zárszó 

A következő lépés lehetne: Vörösmarty Liszt-ódájának egyszerű prózai felolvasását és 
szavalói/versmondói hangfelvételeit, az előadói eszközöket, „fogásokat”, vagyis a vers-
mondások metrikáját-ritmikáját, dinamikai változásait, tempóváltásait, hangszínbeli árnyalá-
sait nyomon követni, majd egybevetni Kodály kottában rögzített, s a kórus-előadásban meg-
valósítandó zenei előírásaival. Ez talán még akkor is bizonyos objektivitással igazolná a zene-
szerzői értelmezést, ha a kórusmű szövege jelentősen rövidebb az eredeti versnél, s mint 
említettük, több ponton kisebb módosításokat is tartalmaz. Mérőeszközök híján, csak auditív 
megfigyelésre alapozott vizsgálati módszer is értékelhető tanulságokkal szolgálhatna a kétféle 
előadói „apparátus” dimenzióbeli különbségei ellenére.  

További érdekes kérdés lehetne, hogy meddig terjed a zeneszerző szabadsága a szöveg 
(át)alakításában? Kodály többféle módon is „megsértette” Vörösmarty költői szövegét. Vers-
szakokat hagyott ki és csonkított meg; szavakat cserélt fel és „modernizált”, szavakat, sorokat 
ismételt. Mindez puszta önkényesség-e, vagy „csak” a zene sajátos igényeinek, a másféle 
szövegi-zenei dramaturgiának az érvényesítése? Kevesebb lett-e ezáltal Vörösmarty ódája? 
Aligha. A zenei értelmezés által inkább csak töményebben és felfokozottabban jutott érvényre 
a költemény mondanivalója. Amit elvesztett az egyik oldalon, azt megnyerte a másikon: ér-
zelmi hatása közvetlenebb lett a másik művészet, a zene által. 1936-ban, abban a Liszt-évben, 
a szombathelyi dalosünnep közös számaként időszerű mondanivaló hordozója volt, mely 
azonban azóta is, mindig érvényes. 
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