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1. Zoltán Kodály: Βιογραφική επισκόπηση και κυριότερα έργα 

 

Ο Zoltán Kodály γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1882, στην μικρή πόλη Kecskemét 

της Ουγγαρίας. Ο πατέρας του ήταν μηχανικός των ουγγρικών σιδηροδρόμων και οι 

συχνές μεταθέσεις του συνεπάγονταν αλλαγές του τόπου διαμονής της οικογένειάς 

του. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στον μικρό Zoltán να έρθει από νωρίς σε επαφή με τη 

λαϊκή μουσική παράδοση της χώρας του, που ήταν ακόμη ζωντανή στις ουγγρικές 

επαρχίες (Δαμιανού, 1998).  

  Και οι δύο γονείς του ήταν ερασιτέχνες μουσικοί. Η μητέρα του τραγουδούσε και 

έπαιζε πιάνο, ενώ ο πατέρας του ήταν βιολιστής (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). 

Όπως αναφέρει ο ίδιος στα γραπτά του, στη μνήμη του είχε χαραχτεί η εικόνα των 

γονιών του να παίζουν τη Σονάτα για βιολί και πιάνο σε Φα μείζονα του Mozart στο 

σπίτι τους, όταν ήταν τριών ή τεσσάρων ετών. Στη συνέχεια προσθέτει: 

 

«Δεν πιστεύω ότι θα γινόμουν ο μουσικός που είμαι σήμερα ή ότι θα είχα γίνει 

μουσικός γενικότερα, αν οι γονείς μου έπαιζαν τότε έναν δημοφιλή μουσικό 

σκοπό της εποχής.» (Breuer, 1999: 6). 

 

  Ο ρυθμός, η μουσικότητα της γλώσσας και η λογοτεχνία άσκησαν μεγάλη επίδραση 

στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας. Ενώ φοιτούσε ακόμη στο 

δημοτικό, γοητεύτηκε από το επικό ποίημα Zalán futása (The flight of Zalán, 1825) 

του Ούγγρου ποιητή και δραματουργού Mihály Vörösmarty (1800-1855) και του 

άρεσε να βηματίζει στο ρυθμό της προσωδίας του, όπως ανέφερε ο ίδιος αργότερα 

στα γραπτά του ανακαλώντας τις παιδικές του αναμνήσεις. Το Zalán futása 

αντανακλά την πρόθεση του δημιουργού του να αναρριπίσει τη φλόγα του ουγγρικού 

πατριωτισμού, ζωντανεύοντας τις εικόνες του ένδοξου παρελθόντος του ουγγρικού 

έθνους (Gömöri, 2004: 1241). 

  Από τα τρία ως τα δέκα του χρόνια, ο Kodály μεγάλωσε στη βόρεια ουγγρική 

περιφέρεια της Galánta, η οποία σήμερα ανήκει στη Σλοβακία. Από την περιοχή αυτή 

προήλθαν οι πρώτες μουσικές αναμνήσεις του από παραδοσιακά τραγούδια. 

Ενθύμηση αυτής της περιόδου αποτελεί το έργο του Χοροί της Galánta (1933) για 

μικρή ορχήστρα, βασισμένο στη μουσική των Τσιγγάνων μουσικών της Galánta 

(Breuer, 1999: 6). Στους Χορούς της Galánta αναβιώνεται η ιδέα των χορευτικών 

φαντασιών, η οποία συναντάται στις Ουγγρικές Ραψωδίες του Liszt. Η παρακάτω 
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μελωδία, την οποία ο Kodály δανείστηκε από μια βιεννέζικη έκδοση της εποχής, 

αντικατοπτρίζει τον ζωηρό ουγγρικό χορό ‘verbunkos’ που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής 

στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα (Ittzés, 2006: 92). 

 

 

 

 

  Το 1892, όταν ο Kodály ήταν δέκα ετών, μετακινήθηκε με την οικογένειά του στο 

Nagyszombat, τη σημερινή πόλη Trnava της Σλοβακίας, όπου είχε την ευκαιρία να 

σπουδάσει βιολί. Έπαιζε επίσης βιόλα, βιολοντσέλο και πιάνο και συμμετείχε στην 

εκκλησιαστική χορωδία της περιοχής του (Δαμιανού, 1998). Οι πρώτες του 

συνθέσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ορισμένα κομμάτια για πιάνο, δύο 

Ave Maria και το Stabat Mater για ανδρική χορωδία, χρονολογούνται στο 1895-96. 

Το 1896 επισκέφτηκε με τους γονείς του τη Βουδαπέστη για να παρευρεθούν στους 

εορτασμούς για τη συμπλήρωση χιλίων ετών από την εγκατάσταση των πρώτων 

Ούγγρων  αποίκων στα Καρπάθια Όρη. Ο Kodály εντυπωσιάστηκε από τις 

παραδοσιακές τοπικές ενδυμασίες και ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με ένα μουσικό 

χειρόγραφο του Béla Vikár (Breuer, 1999: 8). 

  Το 1898 έλαβε χώρα η πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως συνθέτη, όταν η ορχήστρα 

του σχολείου του ερμήνευσε την Ουβερτούρα του, με τον ίδιο να συμμετέχει ως 

τσελίστας. Την ίδια περίοδο μία λογοτεχνική εργασία του, η οποία διερευνούσε τις 

αντιστοιχίες μεταξύ της Αινειάδας του Ρωμαίου ποιητή Βιργίλιου και των ομηρικών 

επών, απέσπασε σχολική διάκριση. Το 1899 ολοκλήρωσε τη σύνθεση του Τρίο για 

δύο βιολιά και βιόλα (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). 

    Μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο του στο Nagyszombat, το 1900, εισήχθη 

στην περίβλεπτη Ακαδημία Franz Liszt της Βουδαπέστης, στον τομέα της σύνθεσης. 

Καθηγητής του ήταν ο Γερμανός Hans von Koessler, ο οποίος ήταν μαθητής του 

Johannes Brahms (Δαμιανού, 1998). Τα μαθήματα παρακολουθούσε και ο Béla 

Bartók, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος του Kodály κατά έναν χρόνο. Στη Βουδαπέστη 

είχε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθεί συναυλίες και όπερες. Παράλληλα, 
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σπούδασε στο Κολλέγιο Eötvös ουγγρική και γερμανική φιλολογία και λογοτεχνία 

(Eősze, Houlahan & Tacka, 2002).   

  Το Κολλέγιο Eötvös φημιζόταν για το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρείχε στους 

φοιτητές του και βρισκόταν στο επίκεντρο της πνευματικής ζωής  της Βουδαπέστης. 

Πέρα από τα γλωσσικά και λογοτεχνικά μαθήματα, ο Kodály παρακολούθησε 

μαθήματα φιλοσοφίας και ιστορίας της τέχνης. Οι σπουδές αυτές αποτέλεσαν τη 

βάση για τη μετέπειτα εθνομουσικολογική του έρευνα αλλά έπαιξαν επίσης 

καθοριστικό ρόλο στη σύλληψη του διασημότερου ίσως έργου της συνθετικής του 

παραγωγής, του Psalmus Hungaricus. Ο ίδιος ο Kodály ανέφερε αργότερα: 

 

«Αν δεν είχα σπουδάσει ποτέ στο πανεπιστήμιο και αν δεν είχα ασχοληθεί με την 

παλαιότερη ουγγρική λογοτεχνία, δεν θα είχα έρθει ποτέ σε επαφή με το κείμενο 

του ‘Psalmus Hungaricus’.» (Breuer, 1999: 10). 

 

  Το 1905 ήταν ένα έτος - σταθμός στη ζωή του Kodály, καθώς τότε έλαβαν χώρα δύο 

γνωριμίες που είχαν καθοριστική σημασία για τη ζωή και το έργο του. Τον 

Φεβρουάριο του 1905 γνωρίστηκε με την Emma Gruber-Schlézinger, μια εξαιρετικά 

καλλιεργημένη γυναίκα, συνθέτρια, πιανίστρια, ποιήτρια και μεταφράστρια, η οικία 

της οποίας προσέλκυε πολλούς επιφανείς καλλιτέχνες της εποχής. Ενώ βρισκόταν στο 

στάδιο της ολοκλήρωσης των σπουδών σύνθεσης στην Ακαδημία Liszt, ο Kodály 

ανέπτυξε περισσότερη εγγύτητα με την Emma Gruber, αναλαμβάνοντας να τη διδάξει 

μουσική. Η διδακτική τους σχέση σύντομα εξελίχθηκε σε ερωτικό δεσμό (Vikárius & 

Baranyi, 2010: 8).  

  Τον Μάρτιο του ίδιου έτους γνωρίστηκε με τον Béla Bartók μέσω της Emma 

Gruber. Οι δύο νέοι συνθέτες δεν γνώριζαν ακόμη σε αυτή τη φάση της ζωής τους τι 

θα σήμαινε ο πλούτος της ουγγρικής παραδοσιακής μουσικής για τους ίδιους, την 

καλλιτεχνική τους ανάπτυξη και τις επιστημονικές τους αναζητήσεις (Erdely, 1987: 

80). Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε την αφετηρία μιας μακρόχρονης φιλίας μεταξύ 

των δύο συνθετών, οι οποίοι μοιράζονταν την ίδια επιθυμία για την ανανέωση της 

ουγγρικής μουσικής και το ίδιο πάθος για τη διάσωση και καταλογογράφηση της 

φθίνουσας αυθεντικής παραδοσιακής μουσικής της υπαίθρου, την οποία θεωρούσαν 

εθνικό θησαυρό (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). 
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  Λίγα χρόνια αργότερα, το 1921, ο Bartók θα χαρακτήριζε τον Kodály ως τον 

σπουδαιότερο Ούγγρο μουσικό, εκθειάζοντας παράλληλα τη φιλία τους, την 

ανιδιοτέλεια και την ποιότητα του χαρακτήρα του: 

 

«Σε όλες τις μάχες που έδωσα στάθηκε ανενδοίαστα και με γενναιότητα στο 

πλευρό μου και μου παρείχε πάντα την υποστήριξή του όταν η επιτυχία μου 

ετίθετο εν αμφιβόλω. Η βελτίωση αναρίθμητων έργων μου πρέπει να πιστωθεί 

στην εκπληκτικά γρήγορη και αποφασιστική κριτική του ικανότητα.» (Breuer, 

1999: 16). 

 

  Η πρώτη εκτέλεση έργων του Kodály στη Βουδαπέστη έλαβε χώρα στις 20 Ιουνίου 

1905. Στο πλαίσιο των ετήσιων εξετάσεων με τη μορφή συναυλίας για τους 

σπουδαστές σύνθεσης της Ακαδημίας, εκτελέστηκαν με επιτυχία ορισμένα μέρη από 

το Κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 1 και το Τρίο του. Η παρακάτω μελωδία από το τέταρτο 

μέρος του κουαρτέτου ανακαλεί επίσης (όπως και στους Χορούς της Galánta) το στιλ 

και τη διάθεση του χορού ‘verbunkos’. Σύμφωνα με τον István Kecskeméti, η ένθεση 

αυτού του τμήματος εξυπηρετεί δραματουργικά στη δημιουργία της εικόνας μιας 

αλέγρας σύναξης, με τραγούδι, χορό και κρασί (Kecskeméti, 1986: 62). 

 

 String Quartet No. 1, IV. 
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  Την ίδια χρονιά ο Kodály αποδύθηκε στην πρώτη του εξόρμηση στο βόρειο τμήμα 

της ουγγρικής υπαίθρου για την καταγραφή παραδοσιακών τραγουδιών. Στην 

πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος συνετέλεσε η αγάπη του για τη φύση και 

ειδικότερα για τα βουνά. Γνήσιος φυσιολάτρης και ακαταπόνητος πεζοπόρος, 

οδοιπορούσε με ένα ταξιδιωτικό σακίδιο στην πλάτη και το ραβδί του στρατοκόπου 

σε βουνοκορφές και πεδιάδες, περιηγούμενος από χωριό σε χωριό για την καταγραφή 

του ανεξερεύνητου μουσικού πλούτου των χωρικών. 

  Ο καρπός της έρευνάς του αποτέλεσε το περιεχόμενο της πρώτης του δημοσίευσης, 

η οποία συνίστατο σε μια επιλογή δεκαπέντε καταγεγραμμένων παραδοσιακών 

τραγουδιών. Το μουσικό κείμενο και οι στίχοι των τραγουδιών δημοσιεύθηκαν στην 

επιθεώρηση Ethnographia της Ουγγρικής Εθνογραφικής Εταιρείας, τον Δεκέμβριο 

του 1905. Από τότε ανέλαβε με ζήλο την αποστολή της διεξοδικής έρευνας της 

ουγγρικής παραδοσιακής μουσικής, με επιστημονικά κριτήρια και συστηματικό 

τρόπο (Vikárius & Baranyi, 2010: 13). 

  Όπως έγραψε αργότερα ο Kodály στο βιβλίο του Ουγγρική παραδοσιακή μουσική 

(1937): 

 

«Η ουγγρική κλασσική μουσική μπορεί να εντοπιστεί μόνο σε μερικές χιλιάδες 

μελωδίες της λαϊκής παράδοσης. Αυτό το πλούσιο μελωδικό απόθεμα αποτελεί 

την τελειότερη μουσική αντανάκλαση του πνεύματος του ουγγρικού έθνους.» 

(Kodály, 1982: 143). 
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  Συνέχισε να συλλέγει τραγούδια από κοντινά χωριά ακόμη και μετά τα εβδομήντα 

του χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικά περίπου 5100 τραγούδια. Ένα μεγάλο μέρος 

από αυτά είχαν καταγραφεί σε μικρά και δύσκολα προσπελάσιμα ορεινά χωριά. Οι 

επισκέψεις του στα χωριά της ουγγρικής υπαίθρου τον έφεραν επίσης σε επαφή με 

την ένδεια και τις δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης των χωρικών, αναπτύσσοντας μέσα 

του την κοινωνική ευαισθησία και την επιθυμία υπεράσπισης των φτωχών και των 

κατατρεγμένων (Breuer, 1999: 19). 

  Το 1906 ο Kodály υπέβαλε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα: «Η στροφική δομή 

των τραγουδιών στην ουγγρική παραδοσιακή μουσική». Για την πραγματοποίησή της 

διεξήγαγε έρευνα στο Εθνικό Μουσείο, αναδιφώντας σε μουσικό υλικό 

καταγεγραμμένο στους φωνογραφικούς κυλίνδρους του Thomas Edison, ενώ 

χρησιμοποίησε επίσης στοιχεία από τις προσωπικές του έρευνες. Η εργασία του 

αντανακλά το ερευνητικό του ενδιαφέρον και την κατάρτισή του στο πεδίο της 

σχέσης της μουσικής με τη γλώσσα (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). 

  Παράλληλα με την έρευνά του, εργαζόταν πάνω στις νέες συνθέσεις του. Η επαφή 

του με το υλικό της παραδοσιακής μουσικής και η τέλεια ενότητα μουσικής και 

λόγου που συνάντησε σε αυτήν άσκησε καταλυτική επίδραση στη διάπλαση των 

συνθετικών του ιδεών. Σε όλη τη συνθετική του πορεία αντλούσε υλικό για τις 

συνθέσεις του από την αστείρευτη δεξαμενή των χιλιάδων παραδοσιακών μελωδιών 

που κατέγραψε με τον Bartók, ενώ η δομή και ο χαρακτήρας των ουγγρικών 

τραγουδιών εμπότισαν επίσης τα δικά του μουσικά θέματα, με αποτέλεσμα να 

θεωρείται ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος της Ουγγρικής Εθνικής Σχολής (Δαμιανού, 

1998). Δεν θεωρούσε το μουσικό υλικό των παραδοσιακών τραγουδιών ως πρόσφορη 

πρώτη ύλη για επεξεργασία και μετασχηματισμό αλλά προτιμούσε να το 

χρησιμοποιεί αυτούσιο. Υποστήριζε ότι όποιος θέλει να συνθέσει μία σονάτα, πρέπει 

να χρησιμοποιήσει ένα θέμα δικής του επινόησης, το οποίο να επιδέχεται ανάπτυξη, 

και όχι μία παραδοσιακή μελωδία (Breuer, 1999: 35). 

  Το Summer Evening για ορχήστρα δωματίου ήταν το πρώτο του μεγάλης κλίμακας 

έργο. Ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1906 και παρουσιάστηκε στην αίθουσα της 

Όπερας της Βουδαπέστης, σε μια συναυλία που περιελάμβανε έργα των αποφοίτων 

σύνθεσης της Ακαδημίας Liszt. Ως επιβράβευση για το έργο του αυτό του 

χορηγήθηκε υποτροφία για να επισκεφτεί το εξωτερικό, να μελετήσει και να έρθει σε 

επαφή με τα διεθνή μουσικά δρώμενα (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). Παρότι 

εκτελέστηκε άλλη μία φορά το 1911, το Summer Evening περιέπεσε σύντομα στην 
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αφάνεια, από την οποία επαναναδύθηκε αργότερα χάρη στον διάσημο μαέστρο 

Arturo Toscanini. Ο Toscanini, ο οποίος έγινε ένθερμος υποστηρικτής του Kodály 

έπειτα από μια επιτυχημένη παρουσίαση του Psalmus Hungaricus στη Σκάλα του 

Μιλάνου, τον Οκτώβριο του 1928, διηύθυνε μια επεξεργασμένη από το συνθέτη 

εκδοχή του Summer Evening στο Carnegie Hall με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της 

Νέας Υόρκης, τον Απρίλιο του 1930 (Breuer, 1999: 20). 

  Τον Δεκέμβρη του 1906 εκδόθηκε μια συλλογή είκοσι ουγγρικών παραδοσιακών 

τραγουδιών για φωνή και πιάνο. Ο Kodály συνέθεσε το μέρος του πιάνου σε δέκα 

από αυτά και ο Bartók στα υπόλοιπα. Η έκδοση αυτή αποτέλεσε τον πρώτο καρπό της 

συνεργασίας των δύο μουσικών (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). Στον πρόλογο του 

βιβλίου, ο οποίος γράφτηκε από τον Kodály γίνεται μνεία στους δύο εναλλακτικούς 

τρόπους έκδοσης παραδοσιακών τραγουδιών. Όπως αναφέρει ο Kodály, η πρώτη 

δυνατότητα είναι η επιλογή ορισμένων από τα πιο ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά 

τραγούδια του συλλεχθέντος υλικού και η παροχή πιανιστικής συνοδείας γι’ αυτά. Η 

πιανιστική συνοδεία θα πρέπει να μην επισκιάζει τη μελωδία αλλά να της επιτρέπει 

να αναπνέει ελεύθερα. Ο δεύτερος τρόπος παρουσίασης του υλικού είναι η κατάταξη 

των μελωδιών σε κατηγορίες και η ομαδοποίησή τους σύμφωνα με τις παραλλαγές 

τους (Erdely, 1987: 81-82). 

  Από τον Δεκέμβριο του 1906 ως τον Ιούλιο του 1907, ο Kodály επισκέφτηκε το 

Βερολίνο και το Παρίσι, αξιοποιώντας την υποτροφία που είχε αποσπάσει. Στο 

Βερολίνο είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την πλούσια μουσική ζωή της γερμανικής 

πρωτεύουσας, η οποία προσέφερε πολύ περισσότερα καλλιτεχνικά ερεθίσματα από 

αυτά που η Βουδαπέστη μπορούσε να παράσχει. Στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου 

της πόλης μελέτησε τις δημοσιεύσεις παραδοσιακών τραγουδιών από άλλες χώρες, 

ενώ στην περίφημη Hochschule ήρθε σε επαφή με τα νεοτεριστικά μουσικά ρεύματα 

και τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας της μουσικής θεωρίας (Breuer, 1999: 17). 

  Στη συνέχεια μετέβη στο Παρίσι, όπου είχε τη δυνατότητα να μελετήσει το έργο του 

Claude Debussy, το οποίο είχε ως τότε ελάχιστα υπόψη. Αυτή η εμπειρία ήταν 

καθοριστικής σημασίας, καθότι ο Debussy ήταν ο συνθέτης που του προκάλεσε τη 

βαθύτερη εντύπωση και άσκησε τη μεγαλύτερη επίδραση στη συνθετική του 

παραγωγή και στη διαμόρφωση του προσωπικού του ύφους (Ittzés, 2006: 11). Η 

επαφή του Kodály με το έργο του Debussy πιστοποιείται από ένα ιδιόγραφο 

απόσπασμα από το τρίτο μέρος του Kουαρτέτου Εγχόρδων του Γάλλου συνθέτη, το 
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οποίο έφερε μαζί του κατά την επιστροφή του στην Ουγγαρία. Το χειρόγραφο αυτό 

εκτίθεται σήμερα στο χώρο των Αρχείων του Kodály (Kodály Archives). 

  Αναφορές στον Debussy και τεκμήρια αφομοίωσης του γαλλικού στιλ εντοπίζονται 

επίσης στο μοναδικό μουσικό ημερολόγιο του Kodály, το οποίο γράφτηκε το 1907 

και απευθύνεται στην Emma, τη μετέπειτα σύζυγό του. Στο ημερολόγιο αυτό 

περιέχεται μεταξύ άλλων αυτούσιο και ένα μοτίβο του Debussy (Vikárius & Baranyi, 

2010: 20). Την ίδια χρονιά ο Kodály συνέθεσε το έργο Méditation sur un motif de 

Claude Debussy για πιάνο.  

  Ο Debussy χρησιμοποίησε στα έργα του πεντατονικές κλίμακες, όπως για 

παράδειγμα στο παρακάτω απόσπασμα από τη σουίτα Children’s Corner για πιάνο 

(μ. 19-28), το οποίο συντίθεται αποκλειστικά από τις νότες της πεντατονικής 

κλίμακας σι ύφεση-ντο-ρε-φα-σολ. Ο Kodály έκανε επίσης ευρεία χρήση 

πεντατονικών μελωδιών, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές της ουγγρικής μουσικής 

παράδοσης. Επιπλέον, θεώρησε τις απλές πεντατονικές μελωδίες ως ιδεατή αφετηρία 

για τη μουσική εκπαίδευση των παιδιών και βάσισε σε αυτές πολλά από τα κομμάτια 

και τις ασκήσεις που συνέθεσε αργότερα για παιδαγωγική χρήση. 

 

 

 Claude Debussy: Children’s Corner (L. 113), II. Jimbo’s Lullaby 
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      Χρησιμοποιούμενη κλίμακα: 

 

 

 

 

  Το φθινόπωρο του 1907 ο Kodály προσελήφθη στην Ακαδημία Liszt ως καθηγητής 

μουσικής θεωρίας, ενώ από το επόμενο έτος ξεκίνησε να διδάσκει και σύνθεση, 

αναλαμβάνοντας τους πρωτοετείς φοιτητές τους οποίους δίδασκε ως τότε ο Koessler 

(Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). Αυτή η πρόσληψη αποτέλεσε την αφετηρία έξι 

δεκαετιών ενασχόλησής του με τη διδασκαλία. Ως καθηγητής ενθάρρυνε την 

ανάπτυξη του προσωπικού μουσικού ύφους των μαθητών του. Δεν δίδαξε τα 

σύγχρονα μουσικά ρεύματα της εποχής του αλλά το διδακτικό του υλικό 

επικεντρωνόταν στο έργο των μεγάλων Ευρωπαίων συνθετών, από τον Palestrina ως 

τον Brahms (Breuer, 1999: 24). 

  Πολλοί από τους μαθητές του Kodály απέκτησαν διεθνή φήμη, μεταξύ των οποίων ο 

μαέστρος Antal Doráti, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής πολυάριθμων ορχηστρών των 

Η.Π.Α., ο διάσημος μαέστρος της Ορχήστρας της Φιλαδέλφεια (Philadelphia 

Orchestra) Eugene Ormandy, ο συνθέτης Mátyás György Seiber, ο οποίος 

εγκαταστάθηκε και διακρίθηκε στη Μ. Βρετανία, ο συνθέτης, μαέστρος και 

θεωρητικός Lajos Bárdos και ο μουσικός παιδαγωγός, συνθέτης και μαέστρος Jenő 

Ádám, ο οποίος εργάστηκε αργότερα με τον Kodály για την υλοποίηση της 

αναμόρφωσης της μουσικής εκπαίδευσης στα ουγγρικά σχολεία, γράφοντας μεταξύ 

άλλων βιβλία συμβατά με τη φιλοσοφία του Kodály, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν επί 

δεκαετίες ως διδακτικά εγχειρίδια στα σχολεία (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). 
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  Ο Kodály ολοκλήρωσε τη σύνθεση του κύκλου τραγουδιών Word of Songs, Op. 1, 

και του Κουαρτέτου εγχόρδων, Op. 2, το 1909. Έναν χρόνο αργότερα συνέθεσε τη 

Σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, Op. 4. Τα ευρήματα των αρχαϊκών ουγγρικών 

μελωδιών που συνέλεξαν με τον Bartók, οι οποίες ήταν βασισμένες σε πεντατονικές 

κλίμακες, κατιόντα μελωδικά σχήματα και ελεύθερη ρυθμική ροή, διαπότισαν τη 

σκέψη του και βρήκαν δημιουργικό δίοδο και εφαρμογή στις συνθέσεις του. Τα 

τραγούδια του κύκλου Word of Songs αποτελούν την πρώτη απόπειρα σύζευξης του 

ομιλητικού στιλ parlando των ουγγρικών παραδοσιακών τραγουδιών με τις κλασικές 

νόρμες της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, ενώ η εισαγωγή και το δεύτερο μέρος του 

Κουαρτέτου εγχόρδων, Op. 2, αντλούν επίσης το μελωδικό τους υλικό από τα 

παραδοσιακά ουγγρικά τραγούδια (Breuer, 1999: 24). 

  Η πρώτη συναυλία που περιελάμβανε αποκλειστικά έργα του Kodály έλαβε χώρα 

στις 17 Μαρτίου 1910 στη Βουδαπέστη. Ο Bartók συμμετείχε ερμηνεύοντας τα Εννέα 

κομμάτια για πιάνο, Op. 3, και το μέρος του πιάνου από τη Σονάτα για βιολοντσέλο 

και πιάνο. Η κριτική αποδοχή των έργων του ήταν διχασμένη. Η πρώτη διεθνής 

επιτυχία του Kodály σημειώθηκε με την εκτέλεση του Κουαρτέτου εγχόρδων στο 

διεθνές φεστιβάλ που διοργάνωσε η Γερμανική Μουσική Εταιρεία στη Ζυρίχη, τον 

Μάιο του 1910. Ο Kodály υπέβαλε το έργο για εκτέλεση κατόπιν παραίνεσης του 

Bartók και η επιτυχία του οδήγησε στην έκδοση για πρώτη φορά μιας επιλογής έργων 

του (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). 

  Το όνομά του άρχισε να γίνεται σταδιακά γνωστό στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. 

Έργα του για πιάνο και συνθέσεις μουσικής δωματίου παίχτηκαν στο Βερολίνο, το 

Λονδίνο, το Παρίσι και σε πόλεις της Ολλανδίας. Η ανάδειξή του, ωστόσο, στο 

διεθνές μουσικό προσκήνιο θα γινόταν πραγματικότητα αρκετά χρόνια αργότερα, με 

το Psalmus Hungaricus. Ο Kodály παντρεύτηκε την Emma Gruber τον Αύγουστο του 

1910. Ο Bartók τους αφιέρωσε το τρίτο από τα επτά Sketches του, Op. 9b, για πιάνο, 

ως γαμήλιο δώρο. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους μίσθωσαν ένα άνετο σπίτι στους 

λόφους γύρω από τη Βουδαπέστη, η τοποθεσία του οποίου επέτρεπε στον Kodály να 

βρίσκεται κοντά στη φύση (Breuer, 1999: 15). 

  Ο Kodály και ο Bartók ίδρυσαν την Εταιρεία για τη Νέα Ουγγρική Μουσική το 

1911, με σκοπό την προώθηση της σύγχρονης μουσικής. Η έλλειψη ωστόσο 

οικονομικών πόρων, πολιτικής στήριξης και ενδιαφέροντος από το κοινό δεν 

επέτρεψε την μακροημέρευση του εγχειρήματος (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). Η 

ματαίωση μιας προγραμματισμένης συναυλίας με έργα του Arnold Schoenberg την 
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άνοιξη του 1912 οδήγησε στην παραίτηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η 

Εταιρεία επανήλθε στο προσκήνιο έπειτα από δύο δεκαετίες. 

  Ο Kodály διασκεύασε κατά τη διάρκεια της ζωής του δεκάδες παραδοσιακές 

μελωδίες για φωνή και πιάνο. Μία από αυτές βασίστηκε στο τραγούδι Az hol ën 

elmëgyëk της Τρανσυλβανίας, με το οποίο ήρθε σε επαφή το 1912 (Itzzés, 2006): 

          

 

 

 

 Kodály: Hungarian Folk Music, Vol. 1, No. 2 
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  Τα επόμενα χρόνια, μέχρι το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν 

ιδιαίτερα παραγωγικά για τον Kodály. Ως το 1914 είχε καταγράψει περισσότερες από 

δύο χιλιάδες μελωδίες, τις περισσότερες από τις οποίες ηχογράφησε με τον 

φωνογράφο. Το 1913, ο Kodály και ο Bartók αισθάνθηκαν ότι είχε φτάσει ο καιρός 

για μια επιστημονική δημοσίευση του υλικού που είχαν συλλέξει. Η πρόταση που 

υπέβαλαν, εντούτοις, δεν συνάντησε ευήκοα ώτα. Ο Bartók εργάστηκε πάνω στην 

έκδοση το διάστημα 1934-40 και μετά τη μετανάστευσή του στην Αμερική ο Kodály 

ανέλαβε τη σκυτάλη. Ο πρώτος τόμος του Αρχείου της Ουγγρικής Παραδοσιακής 

Μουσικής (Hungarian Archive of Folk-Music) εκδόθηκε τελικά το 1951. Ο τόμος 

αυτός, τον οποίο προλογίζει ο Kodály, περιλαμβάνει παιδικά τραγούδια που 

συνοδεύονται και από αντίστοιχα παιχνίδια (Vikárius & Baranyi, 2010: 16). 

  Η έναρξη του πολέμου βρήκε τον Kodály στην Ελβετία. Από το καλοκαίρι του 1914 

ως το τέλος του έτους ολοκλήρωσε τη σύνθεσή του Για δύο βιολιά και βιολοντσέλο, 

Op. 7. To 1915 συνέθεσε τη Σονάτα για σόλο βιολοντσέλο, Op. 8. Η σολιστική χρήση 

του βιολοντσέλου ήταν ιδιαίτερα σπάνια στο ρεπερτόριο από την εποχή του J. S. 

Bach. Το έργο είναι διαποτισμένο από το πνεύμα της παραδοσιακής μουσικής και του 

χορού, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει αυθεντικό παραδοσιακό μουσικό υλικό 

(Breuer, 1999: 27-28).  

  Οι συνθήκες του πολέμου δεν δημιουργούσαν πρόσφορο έδαφος για την καταγραφή 

τραγουδιών. Εντούτοις το Υπουργείο Πολέμου της Ουγγαρίας ανέθεσε το 1916 στον 

Kodály και τον Bartók τη συλλογή τραγουδιών από στρατιώτες. Από το 1917 ο 

Kodály άρχισε να δραστηριοποιείται επίσης ως μουσικοκριτικός σε εφημερίδες, ενώ 

τον επόμενο χρόνο ολοκλήρωσε το Κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 2, Op. 10 (Eősze, 

Houlahan & Tacka, 2002).  

  Η ήττα της Αυστροουγγρικής Μοναρχίας στον πόλεμο οδήγησε στο διαμελισμό της 

και στην εγκαθίδρυση ενός δημοκρατικού ουγγρικού καθεστώτος το 1918. Ο Kodály 

προήχθη στη θέση του βοηθού διευθυντή της Ακαδημίας Liszt. Ο προβιβασμός αυτός 

ήταν μια αναγνώριση της διαρκώς αυξανόμενης ανάδυσής του στο διεθνές μουσικό 

στερέωμα. Οι πολιτικές ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί, ωστόσο, ήταν 

εύθραυστες και το νέο δημοκρατικό καθεστώς αποδείχτηκε βραχύβιο. Λίγους μήνες 

αργότερα οι Μπολσεβίκοι κατέλαβαν την εξουσία, για να ανατραπούν με τη σειρά 

τους ύστερα από 133 μέρες από το συντηρητικό καθεστώς του Miklós Horthy 

(Breuer, 1999: 29).  
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  Η νέα τάξη πραγμάτων που προέκυψε από τις καταιγιστικές πολιτικές 

ανακατατάξεις δεν ευνοούσε τους εκπροσώπους των νεοτεριστικών μουσικών 

ρευμάτων. Οι ιθύνοντες άσκησαν πειθαρχική δίωξη κατά του Kodály για απιστία 

προς την πατρίδα του και τον απομάκρυναν από τη θέση του στην Ακαδημία, παρότι 

δεν υπήρξε ποτέ θιασώτης εξτρεμιστικών ιδεών και αντέκρουσε τις κατηγορίες που 

του προσήψαν. Τελικά αποκαταστάθηκε και επανήλθε στη θέση του τέσσερα χρόνια 

αργότερα (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). Κατά τη διάρκεια αυτής της 

ταραχώδους περιόδου συνέθεσε την αναπάντεχα ελαφριά και φωτεινή Σερενάτα για 

έγχορδα, Op. 12, για δύο βιολιά και βιόλα (Breuer, 1999: 31). 

  Το 1920 ο Kodály υπέγραψε συμβόλαιο με τον βιεννέζικο εκδοτικό οίκο Universal, 

ο οποίος ανέλαβε την έκδοση των πιο πρόσφατων αλλά και των παλαιότερων έργων 

του συνθέτη. Η συνεργασία αυτή συνέβαλε στη διάδοση του έργου του σε ένα 

ευρύτερο διεθνές ακροατήριο (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). Έργα του 

παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων από την Εταιρεία για την Ιδιωτική Εκτέλεση 

Μουσικής (Society for the Private Performance of Music) του Arnold Schoenberg στη 

Βιέννη, την Εταιρεία για τη Νέα Μουσική (Society of New Music) του Γερμανού 

μαέστρου Hermann Scherchen, τη Διεθνή Εταιρεία για τη Νέα Μουσική 

(International Society of New Music) του Σάλτσμπουργκ (της οποίας ο Kodály ήταν 

ιδρυτικό μέλος) και από διάφορα ουγγρικά και διεθνή μουσικά σύνολα. Το 1922 η 

Universal εξέδωσε έναν κύκλο πενήντα πέντε ουγγρικών παραδοσιακών τραγουδιών 

για φωνή και πιάνο σε εννέα τόμους, υπό τον τίτλο Ουγγρική παραδοσιακή μουσική 

(Breuer, 1999: 36). 

  Στις 19 Νοεμβρίου 1923, στο πλαίσιο των εορτασμών του ιωβηλαίου για τα πενήντα 

χρόνια από την ένωση της Βούδας και της Πέστης, παρουσιάστηκε η καντάτα 

Psalmus Hungaricus του Kodály, για σόλο τενόρο, μικτή χορωδία και ορχήστρα. Το 

κείμενο του έργου, το οποίο είναι ένα μνημειώδες πανόραμα της ουγγρικής ιστορίας, 

αποτελεί τη μετάφραση του Ψαλμού 55 από τον Ούγγρο ποιητή του 16ου αιώνα 

Mihály Vég (Breuer, 1990: 75, 79).  

  Μέσω της συμβολικής χρήσης του κειμένου εκφράζεται οδύνη για τις τραγικές 

ιστορικές στιγμές του ουγγρικού έθνους και τη δραματική εδαφική συρρίκνωση της 

χώρας, απότοκη της ήττας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία ισοδυναμούσε με 

διάψευση του ουγγρικού μεγαλοϊδεατισμού. Κατ’ επέκταση, το έργο αποτελεί ένα 

μανιφέστο υπεράσπισης όλων των ανθρώπων που ασφυκτιούν υπό το κράτος της 

καταστολής και της καταπίεσης και ανάθεμα για τους δυνάστες τους. 
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  Το Psalmus Hungaricus αποδείχθηκε ορόσημο στη συνθετική διαδρομή του Kodály, 

καθότι αποτέλεσε το διαβατήριό του για τη διεθνή καταξίωση. Η πρώτη παρουσίαση 

του έργου στο εξωτερικό έλαβε χώρα τρία χρόνια αργότερα, στο πλαίσιο του 

φεστιβάλ της Εταιρείας για τη Νέα Μουσική στη Ζυρίχη, τον Ιούνιο του 1926. Με το 

Psalmus Hungaricus ο Kodály κατάφερε να υπερβεί τα στενά όρια των μικρών, 

αφανών μουσικών συνόλων και οργανισμών που προωθούσαν τη μοντέρνα τέχνη σε 

ένα ευάριθμο ακροατήριο και να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό (Eősze, Houlahan 

& Tacka, 2002). 

  Μεταξύ του 1927 και του 1929 περισσότερες από πενήντα ορχήστρες παρουσίασαν 

το έργο υπό τη διεύθυνση διάσημων μαέστρων, όπως ο Arturo Toscanini, ο Willem 

Mengelberg και ο Anton von Webern. Η επιτυχία του Psalmus Hungaricus έδωσε 

επίσης την ευκαιρία στον Kodály να λάβει το βάπτισμα του πυρός ως διευθυντής 

ορχήστρας. Με αφετηρία το 1927, όταν διηύθυνε την ορχήστρα Concertgebouw του 

Άμστερνταμ, ανήλθε επανειλημμένως στο πόντιουμ για να παρουσιάσει το έργο του 

με διάφορες ορχήστρες, ενώ πραγματοποίησε και ηχογραφήσεις για το BBC στην 

Αγγλία (Breuer, 1999: 34-35). 

  Την άνοιξη του 1925 ο Kodály ξεκίνησε να εργάζεται πάνω στην κωμική όπερα 

Háry János. Η ιστορία, η οποία είναι βασισμένη σε ένα ποίημα του Ούγγρου ποιητή 

του 19ου αιώνα János Garay, εκτυλίσσεται την εποχή των Ναπολεόντιων πολέμων. Ο 

Háry János, ένας ηλικιωμένος χωρικός και βετεράνος έφιππος πολεμιστής του 

αυστριακού στρατού, κάθεται στο πανδοχείο του χωριού και διηγείται με 

παραστατικότητα τις υποτιθέμενες περιπέτειες και πράξεις ηρωισμού του από το 

ένδοξο παρελθόν. Μεταξύ άλλων εξιστορεί το πώς κέρδισε την καρδιά της Μαρίας 

Λουίζας, δεύτερης συζύγου του Ναπολέοντα, και στη συνέχεια κατατρόπωσε τον 

Ναπολέοντα και τα στίφη των στρατιωτών του, πολεμώντας τους με το ένα του χέρι 

(Breuer, 1990: 93-94, 98). 

  Το έργο αντικαθρεφτίζει με ζωντάνια την καθημερινή ζωή των χωρικών της 

ουγγρικής υπαίθρου. Ο Kodály δεν αντιμετώπιζε τον χαρακτήρα του Háry János 

απλώς ως έναν τερπνό και συμπαθή φαντασιοκόπο. Όπως σημείωνε ο ίδιος: 

 

«Ο Háry János ενσαρκώνει την ουγγρική φαντασία. Δεν ψεύδεται. Δημιουργεί 

ιστορίες, επομένως είναι ένας ποιητής. Τα κατορθώματα που αφηγείται δεν έχουν 

διαδραματιστεί ποτέ, παρόλα αυτά ο ίδιος τα βιώνει και αυτό τα καθιστά πιο 

αληθινά από την ίδια τη ζωή.» (Breuer, 1999: 37). 
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  Η πρεμιέρα του Háry János πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1926, στην 

Όπερα της Βουδαπέστης (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). Το έργο περιλαμβάνει 

αρκετή πρόζα αλλά το πιο ενδιαφέρον και καινοτόμο στοιχείο είναι ότι τα φωνητικά 

μέρη (άριες, ντουέτα και χορωδιακά) αντλούν το υλικό τους από τις μελωδίες των 

ουγγρικών παραδοσιακών τραγουδιών. Ήταν η πρώτη φορά που οι φιλότεχνοι 

ακροατές των ανώτερων αστικών στρωμάτων της Βουδαπέστης έρχονταν σε επαφή 

με τον μουσικό κόσμο των χωρικών της υπαίθρου.  

  Ο Kodály συνέχισε να εργάζεται πάνω στο έργο τα επόμενα χρόνια, περικόπτοντας 

κάποια μέρη και προσθέτοντας άλλα. Επέλεξε επίσης ορισμένα κομμάτια για την 

Ορχηστρική Σουίτα Háry János, η οποία αποτελείται από έξι μέρη και παρουσιάστηκε 

για πρώτη φορά το 1927. Η ορχηστρική σουίτα, η οποία είχε μεγάλη διεθνή απήχηση, 

διατηρεί το χαρακτηριστικό χιούμορ, το σφρίγος και το λυρισμό της αρχικής 

οπερατικής εκδοχής του έργου. Ως το 1931 είχε ήδη εκτελεστεί σε περισσότερες από 

εκατό πόλεις (Breuer, 1990: 105). Μια ενδιαφέρουσα πτυχή της ενορχήστρωσης 

αποτελεί η χρήση του cimbalom, μιας παραλλαγή του σαντουριού, το οποίο 

προσδίδει ένα ξεχωριστό και ασυνήθιστο χρώμα στο έργο. 

  To 1927 ο Kodály ολοκλήρωσε τη σύνθεση των Χορών του Marosszék για πιάνο. Το 

έργο αυτό αντανακλά το ενδιαφέρον του συνθέτη για τους ρυθμούς των ουγγρικών 

παραδοσιακών χορών (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). Ο διάσημος Γερμανός 

μαέστρος Fritz Busch διηύθυνε την ορχηστρική μεταγραφή των Χορών του 

Marosszék τρία χρόνια αργότερα. Ο Arturo Toscanini παρουσίασε επίσης το έργο με 

τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης (Breuer, 1999: 43). 

  Το 1932 έλαβε χώρα η πρεμιέρα του μονόπρακτου Singspiel Spinning Room στην 

Όπερα της Βουδαπέστης. Ο σκελετός του Spinning Room απαρτίζεται από είκοσι τρία 

παραδοσιακά τραγούδια και μπαλάντες. Περιλαμβάνει επίσης παντομίμα αλλά, σε 

αντίθεση με τον Háry János, δεν χρησιμοποιείται πρόζα. Το έργο πραγματεύεται την 

ιστορία ενός Ούγγρου χωρικού από την Τρανσυλβανία, ο οποίος αναγκάζεται να 

εγκαταλείψει την αγαπημένη του για να αποφύγει την άδικη σύλληψή του από τις 

αρχές. Η αθωότητά του αποδεικνύεται στο τέλος και το έργο ολοκληρώνεται με τα 

εορταστικά τραγούδια και τους χορούς των χωρικών (Breuer, 1990: 121, 126). 

  Ένα από τα ουγγρικά παραδοσιακά τραγούδια που χρησιμοποιούνται στο έργο είναι 

το Cockorikoo, το οποίο εικονογραφεί μια φωτεινή, χαρούμενη ατμόσφαιρα. Ο 

Kodály χρησιμοποίησε την ίδια μελωδία στη σειρά Hungarian Folk Music, 

διασκευασμένη για φωνή και πιάνο: 
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  Στο Spinning Room ο Kodály εισάγει έναν διαφορετικό τρόπο χειρισμού του υλικού 

των παραδοσιακών τραγουδιών, ο οποίος δεν συναντάται στον Háry János. Μία 

παραδοσιακή μελωδία μπορεί να αποτελεί μέρος ενός αντιστικτικού ιστού. Η 

αντίστιξη μπορεί επίσης να προκύπτει από την ταυτόχρονη παράθεση διαφορετικών 

παραδοσιακών μελωδιών, όπως συμβαίνει στο παρακάτω απόσπασμα μεταξύ του 

σόλο φωνητικού μέρους και της μελωδίας των σοπράνο, το οποίο μιμούνται οι άλτο 

δύο μέτρα αργότερα (Ittzés, 2006: 122): 
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  Το Spinning Room ήταν μια ακόμη απόπειρα του Kodály να γεφυρώσει το χάσμα 

μεταξύ του αστικού κόσμου και των ουγγρικών χωριών. Το όραμά του ήταν η 

μετακένωση της παραδοσιακής μουσικής των χωρικών στις πόλεις, οι οποίες ήταν 

αποκομμένες από τον πολιτισμικό παραδοσιακό πλούτο της υπαίθρου (Breuer, 1999: 

38). Ο Kodály θεωρούσε την παραδοσιακή μουσική των χωριών, με τις μακραίωνες 

ιστορικές της ρίζες, εθνικό θησαυρό και ανεκτίμητη πνευματική κληρονομιά. Ο ίδιος 

συνόψισε το σκοπό του μετά την πρεμιέρα του έργου με τα παρακάτω λόγια: 

 

«Αν κατάφερα να φέρω την ουγγρική πόλη έστω και ένα βήμα πιο κοντά στο 

ουγγρικό χωριό, η ζωή μου δεν ήταν μάταιη.» (Breuer, 1990: 126). 

 

  Το Spinning Room σημείωσε μεγάλη διεθνή επιτυχία. Μεταξύ άλλων 

παρουσιάστηκε στην Πράγα, στο φεστιβάλ της Φλωρεντίας Maggio Musicale και 

στην αίθουσα όπερας San Carlo στη Νάπολη και στη Σκάλα του Μιλάνου, όπου η 

Fosca Leonardi, κόρη του Giacomo Puccini, συνεχάρη το συνθέτη με ενθουσιασμό, 

δηλώνοντάς του ότι ήταν το πρώτο έργο που την άγγιξε βαθιά μετά το θάνατο του 

πατέρα της (Breuer, 1999: 39). Το Spinning Room ηχογραφήθηκε επίσης από το 

BBC. 
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  Ο Kodály συνέθεσε τους Χορούς της Galánta το 1933, για τους εορτασμούς των 

ογδόντα χρόνων από την ίδρυση της ορχήστρας της Φιλαρμονικής Εταιρείας της 

Βουδαπέστης. Τον 19ο αιώνα κυκλοφόρησε στη Βιέννη μια συλλογή τραγουδιών των 

Τσιγγάνων μουσικών της Galánta, μιας περιοχής στην οποία ο Kodály έζησε οκτώ 

χρόνια κατά την παιδική του ηλικία. Η συλλογή αυτή του προσέφερε το αρχικό 

συνθετικό έναυσμα και το μουσικό υλικό, το οποίο χρησιμοποίησε για τη δημιουργία 

ενός εκτεταμένου ορχηστρικού έργου. Οι Χοροί της Galánta παρουσιάστηκαν μεταξύ 

άλλων από τον διάσημο ουγγρικής καταγωγής μαέστρο Eugene Ormandy σε είκοσι 

δύο αμερικανικές πόλεις. Ηχογραφήθηκαν επίσης από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του 

Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση του Vittorio de Sabata (Breuer, 1990: 132-133). 

  To 1938 οι ιθύνοντες της Ορχήστρας Concertgebouw του Άμστερνταμ ζήτησαν από 

τον Kodály να συνθέσει ένα έργο για τους εορτασμούς των πενήντα χρόνων από την 

κατασκευή της αίθουσας συναυλιών Concertgebouw, μιας από τις ακουστικά 

αρτιότερες αίθουσες συναυλιών στην Ευρώπη που στέγαζε τις εκδηλώσεις της 

ορχήστρας. Ο Kodály δέχτηκε την πρόταση, αναλογιζόμενος τη θερμή υποδοχή του 

Psalmus Hungaricus στο Άμστερνταμ λίγα χρόνια νωρίτερα και τη συνεισφορά του 

μαέστρου της ορχήστρας, Willem Mengelberg, στη διεθνή διάδοση του έργου του. 

Ανέλαβε να συνθέσει ένα σύνολο παραλλαγών διάρκειας δεκαπέντε λεπτών (Breuer, 

1999: 50).  

  Η πρεμιέρα επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 1938. Εντούτοις, ο 

Kodály σπανίως ήταν συνεπής στα χρονοδιαγράμματα. Η σύνθεση ολοκληρώθηκε 

έναν χρόνο αργότερα και τελικά παρουσιάστηκε στις 23 Νοεμβρίου 1939, με τον 

Mengelberg στο πόντιουμ. Το έργο ονομάστηκε The Peacock - Variations on a 

Hungarian Folk-Song (Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). Αποτελείται από δεκαέξι 

παραλλαγές μιας ουγγρικής παραδοσιακής μελωδίας του παλαιότερου στιλ, μια 

εισαγωγή και ένα φινάλε. Πιστός στις αρχές του, ο Kodály διατηρεί αναλλοίωτη τη 

φυσιογνωμία της μελωδίας σε κάθε παραλλαγή, χωρίς να προβαίνει σε επεξεργασία 

της. 

  Την αυθεντική μελωδία, η οποία εμπίπτει στο ελεύθερο ομιλητικό στιλ (parlando), 

κατέγραψε ο Vilmos Seemayer σε ένα χωριό της Νότιας Transdanubia, επαρχίας της 

Ουγγαρίας, τη δεκαετία του 1930 (Ittzés, 2006: 138):  
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Ο Kodály χρησιμοποίησε αρκετές φορές αυτό το μελωδικό υλικό σε διαφορετικά 

έργα του. Το 1937 είχε συνθέσει ένα κομμάτι για αντρική χορωδία, βασισμένο στο 

ποίημα The Peacock του Endre Ady, το οποίο αρχίζει με αυτή την παραδοσιακή 

μελωδία σε ταυτοφωνία (Ittzés, 2006: 140): 

 

 

 

 

  Τη σεζόν 1940-41 η Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο ζήτησε από τον Igor 

Stravinsky, τον Darius Milahud, τον Άγγλο William Walton, τον Kodály, καθώς και 

από Αμερικανούς συνθέτες να γράψουν ορισμένα έργα για μια σειρά εορταστικών 

συναυλιών για τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την ίδρυση της ορχήστρας 

(Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). Υπό τη διεύθυνση του γερμανικής καταγωγής 

μαέστρου της Frederick Stock, η Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο είχε ήδη 

παρουσιάσει επανειλημμένως την Ορχηστρική Σουίτα Háry János, τους Χορούς του 

Marosszék, τους Χορούς της Galánta και το Te Deum. 
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  Ο Kodály συνέθεσε για την περίσταση το Κοντσέρτο για ορχήστρα. Με δεδομένες τις 

επισφαλείς συνθήκες που επικρατούσαν λόγω του πολέμου, μια απόπειρα 

ταχυδρομικής αποστολής του μουσικού χειρογράφου στην Αμερική θα ήταν 

παρακινδυνευμένη. Έτσι ο Bartók, ο οποίος μετανάστευσε στην Αμερική τον 

Οκτώβριο του 1940, επιφορτίστηκε από τον Kodály με την αποστολή της εγχείρισης 

της παρτιτούρας στους υπεύθυνους της ορχήστρας. Η πρεμιέρα του έργου έλαβε 

χώρα τον Φεβρουάριο του 1941 και στο πρόγραμμα της συναυλίας συμπεριελήφθη 

επίσης το Psalmus Hungaricus (Breuer, 1999: 52). 

  Παρότι το έργο δεν περιλαμβάνει αυτούσιες παραδοσιακές μελωδίες, είναι εντούτοις 

βασισμένο στις πεντατονικές κλίμακες που χαρακτηρίζουν την ουγγρική 

παραδοσιακή μουσική.  Το Κοντσέρτο για Ορχήστρα του Kodály αποτέλεσε πιθανόν 

πηγή έμπνευσης για το διάσημο ομώνυμο έργο του Bartók, το οποίο συνετέθη λίγα 

χρόνια αργότερα, το 1943. 

  Το 1942 ο Kodály ολοκλήρωσε τη σύνθεση της Λειτουργίας Organoedia για 

εκκλησιαστικό όργανο. Λίγο αργότερα προσέθεσε και χορωδιακό μέρος και τον 

Φεβρουάριο του 1945, ενώ η χώρα βρισκόταν υπό σοβιετική πολιορκία, έλαβε χώρα 

η πρώτη παρουσίαση του έργου, το οποίο μετονομάστηκε σε Missa Brevis (Eősze, 

Houlahan & Tacka, 2002). Το έργο αυτό αποτελεί μία από τις ολιγάριθμες 

θρησκευτικές συνθέσεις του Kodály, στις οποίες συγκαταλέγεται και το 

προγενέστερο ορατόριο Te Deum of Buda Castle (1936). 

  Έναν χρόνο αργότερα, το 1943, ο Kodály συνέθεσε για μοναδική φορά 

κινηματογραφική μουσική, για την ταινία μικρού μήκους Kata Kádár του Ούγγρου 

σκηνοθέτη Istváν Szőts (1912-1998). Ο Istváν Szőts είχε βραβευτεί έναν χρόνο 

νωρίτερα με το πρώτο βραβείο στην Biennale της Βενετίας για την ταινία του People 

of the Alps (James, 2000: 173). O Kodály χρησιμοποίησε για τη μουσική επένδυση 

της ταινίας Kata Kádár μια ομώνυμη παραδοσιακή μπαλάντα, την οποία είχε ήδη 

μεταγράψει για φωνή και πιάνο τη δεκαετία του 1920. 

  Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο Kodály, ο οποίος ήταν πλέον 

δημόσιο πρόσωπο με διεθνή ακτινοβολία και αναγνώριση, εξελέγη πρόεδρος της 

Ουγγρικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών (Hungarian Academy of Arts and 

Sciences). Σύμφωνα με τον βιογράφο του, János Breuer, οι εκπρόσωποι του 

κομμουνιστικού καθεστώτος, το οποίο είχε παγιώσει την εξουσία του στη χώρα από 

το 1949, αντιμετώπιζαν με μεγάλη δυσπιστία τον πολιτικά αδέσμευτο και φιλαλήθη 



21 

 

συνθέτη και θα τον απομάκρυναν πρόθυμα από τη θέση του αν δεν φοβόντουσαν ότι 

κάτι τέτοιο θα προκαλούσε σκάνδαλο διεθνών διαστάσεων (Breuer, 1999: 57). 

  Το 1951 ο Kodály συνέθεσε τους Παραδοσιακούς Χορούς του Kálló (Kálló Folk-

Dances) για την πρώτη συναυλία του State Folk Ensemble, ενός ουγγρικού 

καλλιτεχνικού συνόλου που συγκροτήθηκε την ίδια χρονιά, με σκοπό τη συλλογή, 

διαφύλαξη και παρουσίαση του πλούτου της ουγγρικής παράδοσης (Eősze, Houlahan 

& Tacka, 2002). Στην πρώτη παράσταση του συνόλου συμμετείχαν χορευτές, 

χορωδία και μία ορχήστρα με παραδοσιακά όργανα (Breuer, 1999: 44). 

  O Ύμνος του Zrínyi, ένα μεγαλειώδες χορωδιακό έργο που μπορεί να αναγνωσθεί 

και ως ιστορική αλληγορία της ουγγρικής ανεξαρτησίας και ελευθερίας, συνετέθη το 

1955 και παρουσιάστηκε τον Δεκέμβρη του ίδιου έτους (Eősze, Houlahan & Tacka, 

2002). Το έργο προοιωνίζεται την εξέγερση των Ούγγρων κατά του κομμουνιστικού 

καθεστώτος που ακολούθησε λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1956, και 

καταπνίγηκε από τα σοβιετικά στρατεύματα (Breuer, 1999: 57). 

  Κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής του, ο Kodály παρέμεινε ενεργός και 

δημιουργικός, εξακολουθώντας να εργάζεται καθημερινά και να πραγματοποιεί 

επίπονα ταξίδια. Τα τελευταία του έργα, η Συμφωνία σε Ντο μείζονα (1961), το 

Mohács για χορωδία (1965) και το Laudes Organi για χορωδία και εκκλησιαστικό 

όργανο (1966) αποδεικνύουν ότι οι δημιουργικές του δυνάμεις δεν είχαν εξασθενήσει 

(Eősze, Houlahan & Tacka, 2002). 

  Η σπουδαιότητα του πολυσχιδούς έργου του Kodály αναγνωρίστηκε διεθνώς και ο 

ίδιος υπήρξε αποδέκτης πολυάριθμων τιμητικών διακρίσεων. Ανακηρύχθηκε επίτιμος 

διδάκτορας των πανεπιστημίου της Βουδαπέστης (1957), της Οξφόρδης (1960), του 

Βερολίνου (1964), του Τορόντο (1966), καθώς και επίτιμο μέλος της Βελγικής 

Ακαδημίας Επιστημών (1957) και της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών και 

Τεχνών (1963). Το 1964 αναγορεύτηκε επίτιμος πρόεδρος της ISME (International 

Society for Music Education). Πέθανε στις 6 Μαρτίου 1967 και η σωρός του 

εκτέθηκε στην Ουγγρική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών (Δαμιανού, 1998) 

  Το 1975 ιδρύθηκε η Διεθνής Εταρεία Kodály (International Kodály Society), η 

οποία ανέπτυξε τη δραστηριότητά της μέσω παραρτημάτων σε πολυάριθμες χώρες 

ανά τον κόσμο. Ο κύριος στόχος της Διεθνούς Εταιρείας Kodály είναι η διάχυση της 

γνώσης της παιδαγωγικής μεθόδου του Kodály στο εξωτερικό. Την ίδια χρονιά το 

Ινστιτούτο Μουσικής  Παιδαγωγικής Zoltán Kodály (Zoltán Kodály Institute of 
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Music Pedagogy) εγκαινίασε τη λειτουργία του στο Kecskemét, τη γενέτειρα του 

Kodály, στεγαζόμενο σε ένα παλιό Φραγκισκανικό μοναστήρι.  

  Δύο χρόνια αργότερα συστάθηκε η Ουγγρική Εταιρεία Kodály (Hungarian Kodály 

Society), με σκοπό τη διάδοση και εμβάθυνση  στο έργο του. Στα διεθνή συνέδρια 

της Ουγγρικής Εταιρείας Kodály συμμετέχουν μουσικολόγοι από όλο τον κόσμο. Η 

οικία του Kodály μετατράπηκε σε μουσείο, το οποίο άνοιξε τις πύλες του για το κοινό 

το 1989. Στον ίδιο χώρο στεγάζονται και τα Αρχεία του μουσείου, όπου 

φιλοξενούνται τα χειρόγραφα των συνθέσεών του, καθώς και μια μεγάλη συλλογή 

από επιστολές και έγγραφά του (Breuer, 1999: 62). 

  O Bálint Sárosi, κάνοντας έναν απολογισμό του συνθετικού έργου του Kodály και 

της προσφοράς του στην ουγγρική μουσική κουλτούρα αναφέρει: 

 

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του, έχοντας ζήσει δύο παγκοσμίους πολέμους 

και έχοντας αντιμετωπίσει τα προσκόμματα που προκλήθηκαν από τις χαοτικές 

ιδεολογίες τριών διαφορετικών πολιτικών συστημάτων, ο Kodály ουδέποτε 

απαρνήθηκε τα φρονήματα ή τις δράσεις του. Ως συνθέτης δεν ακολούθησε την 

πεπατημένη του όψιμου ρομαντικού ουγγρικού μανιερισμού άλλων συνθετών της 

εποχής. Ούτε επέλεξε την εντυπωσιοθηρική αποζήτηση της νεοτερικότητας. 

Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να συμπληρώσει το κενό της ουγγρικής μουσικής 

κουλτούρας όπως το έκανε ο Kodály με το Psalmus Hungaricus, τον Háry 

János, τους Χορούς της Galánta και πολλά άλλα έργα του.» (Sárosi, 2007: 27). 

 

  Μία ολοκληρωμένη αποτίμηση του έργου του Kodály θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τους τρεις πυλώνες της δημιουργικής του διαδρομής: τη συνθετική του παραγωγή, 

την έρευνα και ανάδειξη του πλούτου της παραδοσιακής ουγγρικής μουσικής και τη 

θεμελίωση μιας παιδαγωγικής φιλοσοφίας με σκοπό την αναμόρφωση της ουγγρικής 

σχολικής εκπαίδευσης. 
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2. Η εθνομουσικολογική δραστηριότητα του Kodály 

 

  Κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα παρατηρείται στην Ουγγαρία ένα πρώιμο 

ενδιαφέρον για τα παραδοσιακά τραγούδια, το οποίο όμως είναι περισσότερο 

επικεντρωμένο στη στιχουργική, παρά στη μουσική τους πλευρά. Οι πρώτες 

απόπειρες καταγραφής τους ως ολοκληρωμένων μουσικοποιητικών δομών 

σημειώνονται στις αρχές του 19ου αιώνα, όπως πιστοποιούν οι διασωθείσες συλλογές 

τραγουδιών. Το 1833 εκδόθηκε μια συλλογή παραδοσιακών τραγουδιών από την 

Ουγγρική Ακαδημία  Επιστημών, η πλειονότητα όμως των μουσικών χειρογράφων 

έχει χαθεί (Szalay, 2003).  

  Από τα μέσα του 19ου αιώνα, οι χειρόγραφες συλλογές τραγουδιών αντικαθίστανται 

από έντυπες συλλογές. Ωστόσο, η εξάπλωση των τραγουδιών που συνόδευαν τις 

δημοφιλείς θεατρικές παραστάσεις της εποχής επισκίασε τα αυθεντικά παραδοσιακά 

τραγούδια, λειτουργώντας ανασχετικά στη διάδοσή τους. Ο István Bartalus (1821-

1899) εξέδωσε επτά τόμους με τραγούδια και συνοδεία πιάνου, με την υποστήριξη 

της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών, οι οποίοι όμως περιλαμβάνουν λίγα μόνο 

γνήσια παραδοσιακά τραγούδια (Riskó, 2015: 84). Στην Ουγγαρία, όπως και σε άλλες 

χώρες της Κεντρική Ευρώπης, η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα παραδοσιακά 

τραγούδια είναι στενά συνυφασμένη με την αναζήτηση και την προσπάθεια 

εδραίωσης της εθνικής ταυτότητας. 

  Η καθοριστική καμπή στην έρευνα και συλλογή των παραδοσιακών τραγουδιών της 

Ουγγαρίας επήλθε με την εμφάνιση στο προσκήνιο του πρωτοπόρου εθνογράφου 

Béla Vikár. Ο Vikár αρχικά κατέγραφε μόνο το κείμενο των ουγγρικών 

παραδοσιακών τραγουδιών, χρησιμοποιώντας ένα στενογραφικό σύστημα δικής του 

επινόησης. Σύντομα όμως συνειδητοποίησε ότι η καταγραφή ήταν ατελής χωρίς τη 

μελωδία και έτσι έγινε ο πρώτος μελετητής ο οποίος χρησιμοποίησε το φωνογράφο 

του Thomas Edison (1847-1931) ως μέσο ηχητικής καταγραφής των τραγουδιών 

(Simon, 1998: 191). Προετοίμασε έτσι το έδαφος για τον Kodály και τον Bartók, οι 

οποίοι υιοθέτησαν τη δική του μέθοδο για την καταγραφή των τραγουδιών. 

  Ο Kodály και ο Bartók ήρθαν σε επαφή με την ουγρική μουσική παράδοση μέσα 

από διαφορετικές πηγές και ερεθίσματα. Το ενδιαφέρον του Kodály πυροδοτήθηκε 

από τους συλλέκτες παραδοσιακής μουσικής του 19ου αιώνα και κυρίως από τους 

Limbay, Káldy, Bartalus, των οποίων τα βιβλία είχε την ευκαιρία να δανειστεί και να 

μελετήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Σημαντικός παράγοντας ήταν επίσης 
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και οι επισκέψεις του σε μουσεία, όπου άκουγε επιμελώς ηχογραφήσεις φωνογράφων 

και ιδιαίτερα τις συλλογές παραδοσιακών τραγουδιών του Béla Vikár (Erdely, 1987: 

80). 

  Ο Bartók, από την άλλη μεριά, έστρεψε το ενδιαφέρον του στην παραδοσιακή 

μουσική κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε ένα φιλικό σπίτι στο Gerlice Puszta, 

ένα μικρό χωριό στα ουγγρικο-σλοβακικά σύνορα, το καλοκαίρι του 1904. Εκεί 

άκουσε τυχαία για πρώτη φορά παραδοσιακά τραγούδια της Τρανσυλβανίας από ένα 

νεαρό κορίτσι, το οποίο εργαζόταν εκεί ως οικιακή βοηθός. Εντυπωσιασμένος από το 

άκουσμα των τραγουδιών, κράτησε γρήγορες σημειώσεις και έκανε αμέσως κάποιες 

σκέψεις για το πώς θα μπορούσε το υλικό αυτό να αξιοποιηθεί. Σε ένα γράμμα προς 

την αδερφή του γράφει: 

 

«Έχω νέα αποστολή τώρα, να συλλέξω τα πιο όμορφα δείγματα ουγγρικών 

παραδοσιακών τραγουδιών, παρέχοντάς τους την καλύτερη δυνατή πιανιστική 

συνοδεία και να τα εξυψώσω σε έργα τέχνης. Μέσω της συλλογής αυτής, ο 

δυτικός κόσμος θα εκτιμήσει περισσότερο την ουγγρική μουσική.» (Erdely, 1987: 

80). 

 

  Σύντομα ο Kodály και ο Bartók ανέπτυξαν το όραμα της δημιουργίας μιας νέας 

ουγγρικής μουσικής, ριζωμένης στη δημοτική παράδοση. Οι εορτασμοί του 1896 για 

τη συμπλήρωση χιλίων ετών από την πρώτη εγκατάσταση των Ούγγρων στην 

περιοχή των Καρπαθίων αναζωπύρωσαν τα εθνικιστικά συναισθήματα. Υπό το βάρος 

της κοινωνικής αδικίας και της καταπίεσης που βίωναν οι Ούγγροι πολίτες, στο 

πλαίσιο της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, ο κόσμος άρχισε να διατυπώνει το 

αίτημα για μεγαλύτερη ανεξαρτησία (Dégh, 1987: 110).  

  Ο Kodály και ο Bartók, επηρεασμένοι από το κλίμα της εποχής, ήθελαν να 

αποτινάξουν τις επικρατούσες γερμανικές μουσικές επιρροές και να προσδώσουν 

ουγγρική ταυτότητα στις συνθέσεις τους. Ο προσανατολισμός πολλών συνθετών της 

εποχής ήταν περισσότερο στραμμένος προς τη Γαλλία. Η επιρροή που άσκησε η 

μελέτη του έργου του Debussy στον Kodály και -μέσω αυτού- στον Bartók αποτελεί 

χαρακτηριστική εκδήλωση αυτής της τάσης (Vikárius & Baranyi, 2010: 20). 

  Η κοινωνική διαστρωμάτωση και η πολιτιστική κατάσταση της χώρας, εντούτοις, 

δεν παρείχε πρόσφορο έδαφος για την αποδοχή του νέου ουγγρικού μουσικού 

ιδιώματος που ήθελαν να δημιουργήσουν. Από μουσική σκοπιά, η ουγγρική κοινωνία 
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ήταν χωρισμένη σε τρεις τάξεις. Η πρώτη απαρτιζόταν από το εκλεπτυσμένο, 

μουσικά εκπαιδευμένο κοινό των πόλεων που είχε το βλέμμα του στραμμένο στη 

δυτική μουσική. Η δεύτερη ήταν η μεσαία τάξη, η οποία είχε προτίμηση στα 

ακούσματα της τσιγγάνικης και της μοντέρνας αστικής μουσικής, που ήταν προϊόν 

ερασιτεχνών συνθετών του 19ου αιώνα. Η παραδοσιακή μουσική ήταν γνωστή μόνο 

στην αγροτική τάξη και η εκτέλεσή της παρέμενε περιορισμένη στο περιβάλλον των 

χωριών, συνυφασμένη με τις καθημερινές εκδηλώσεις και δραστηριότητες των 

ανθρώπων (Erdely, 1987: 81). 

  Ο Kodály και ο Bartók σύντομα συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε οι ίδιοι να 

δημιουργήσουν ένα κοινό που θα εκτιμούσε και θα εκδήλωνε ζήτηση για τη μουσική 

των χωριών. Θεώρησαν λοιπόν καθήκον τους να εκπαιδεύσουν και να διαφωτίσουν 

όλες τις κοινωνικές τάξεις, αναδεικνύοντας την αληθινή φύση της ουγγρικής 

παραδοσιακής μουσικής. Όπως έγραψε ο Kodály: 

 

«Λίγοι άνθρωποι των πόλεων έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα 

παραδοσιακά τραγούδια στο αυθεντικό τους περιβάλλον. Οι καλλιεργημένοι 

Ούγγροι έχουν αποκοπεί εντελώς στην πλειονότητά τους από τη ζωή του χωριού. 

Γι’ αυτό το λόγο τους είναι αδύνατο να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό στην 

παραδοσιακή μουσική. Ο συντομότερος δρόμος για τη γνωριμία με την 

παραδοσιακή μουσική διέρχεται μέσα από τη μουσική εκπαίδευση». (Kodály, 

1982: 144). 

 

  Για τον Kodály, η συστηματική προετοιμασία και η επιλογή της τοποθεσίας της 

έρευνας ήταν παράγοντες αποφασιστικής σημασίας για την τελεσφόρο συλλογή 

υλικού. Επιδίωκε την καταγραφή τραγουδιών σε απομακρυσμένα χωριά, μακριά από 

την επιρροή των πόλεων, ενώ συχνά επέλεγε χωριά τα οποία δεν είχε επισκεφτεί 

κανένας άλλος ερευνητής στο παρελθόν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επίσης, 

επέστρεφε σε μέρη που είχε επισκεφτεί στο παρελθόν, για να διερευνήσει κατά πόσο 

οι εκτελεστές θυμούνταν ακόμη τις μελωδίες που είχε καταγράψει και να διαπιστώσει 

αν είχαν μάθει καινούργια τραγούδια (Vikár, 1996: 69).  

  Οι δύο νέοι συνθέτες σχεδίασαν τα πεδία των εξορμήσεών τους από το ξεκίνημα της 

συνεργασίας τους. Ο Kodály πρότεινε να επισκεφτούν αρχικά τις ουγγρικές περιοχές 

που ήταν γλωσσικά ομοιογενείς, θεωρώντας ότι η γλωσσική συνοχή θα καθιστούσε 

πιθανότερη τη διατήρηση αρχαϊκών στοιχείων της ουγγρικής μουσικής παράδοσης, 
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των οποίων την ανίχνευση επιζητούσε. Από την άλλη μεριά ο Bartók υποστήριζε ότι 

δεν θα ήταν σε θέση να σχηματίσει μια ουσιαστική εικόνα για την ουγγρική 

παραδοσιακή μουσική χωρίς να έχει πρώτα εξοικειωθεί με τη μουσική παράδοση 

γειτονικών χωρών, όπως η Σλοβακία, η Ρουμανία και οι νοτιοσλαβικοί πληθυσμοί. 

Έτσι αποφάσισε να περιλάβει στο ταξίδι του και αυτές τις κοινότητες. 

  Η ανακάλυψη μελωδιών με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και ακούσματα από 

τα δυτικά πρότυπα εξήπτε το ερευνητικό ενδιαφέρον του Bartók και του Kodály, 

παρακινώντας τους να αντιπαρέλθουν τις αντιξοότητες που συναντούσαν, καθώς 

έβλεπαν να ξεδιπλώνεται ένας νέος, αχαρτογράφητος μουσικός ορίζοντας μπροστά 

στα μάτια τους. Σχετικά με τον τρόπο που δούλευαν, ο Kodály αναφέρει: 

 

«Μοιράσαμε τις ερευνητικές περιοχές μας. Κατά διαστήματα συναντιόμασταν, 

φέροντας ο καθένας στο σάκο του τα αποτελέσματα των ερευνών του. Έπειτα 

συζητούσαμε για τις μελωδίες που μας εντυπωσίαζαν περισσότερο και 

προσθέταμε τα τραγούδια στην κοινή μας συλλογή.» (Erdely, 1987:  83). 

 

  Παρά την ερευνητική τους συμπόρευση και την κοινή τους στόχευση, υπήρξαν 

στιγμές που οι ιδέες του Kodály δεν συνέπλεαν με αυτές του Bartók και αντιστρόφως. 

Ο Bartók, για παράδειγμα, ταύτιζε τη μουσική των χωρικών με την παραδοσιακή 

μουσική. Υποστήριζε ότι έπρεπε να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 

μουσικής των κατοίκων της υπαίθρου και της αστικής μουσικής. Η χωρική μουσική, 

σύμφωνα με τη ματιά του Bartók, ήταν η αληθινή, ανόθευτη μορφή της ουγγρικής 

παραδοσιακής μουσικής, μια αυθόρμητη έκφραση των ορμέμφυτων ανθρώπινων 

μουσικών αναγκών. 

  Η σύλληψη του Bartók για τη σχέση χωρικής και παραδοσιακής μουσικής δεν 

έβρισκε σύμφωνο τον Kodály, ο οποίος διατεινόταν ότι η παραδοσιακή μουσική δεν 

είναι ταξική τέχνη αλλά κάτι περισσότερο από αυτή. Πίστευε ότι παρότι την 

κρατούσαν ζωντανή οι απλοί χωρικοί, στη διαμόρφωσή της είχαν συμβάλει και τα 

υπόλοιπα ουγγρικά κοινωνικά στρώματα. Κάθε κοινωνική τάξη με τις εμπειρίες της 

έχει αφήσει τα ίχνη της στη μουσική παράδοση, η οποία καθρεφτίζει το πνεύμα 

ολόκληρου του έθνους (Erdely, 1987: 84-85).  

  To 1937 o Kodály εξέδωσε έναν συγκεφαλαιωτικό τόμο με τα πορίσματα των 

εθνομουσικολογικών του ερευνών, με την ονομασία Ουγγρική παραδοσιακή μουσική 

(Folk music of Hungary). Στο βιβλίο του αυτό εκφράζει την άποψη ότι ακόμη και μια 
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κοινότητα χωριού δεν παρουσιάζει απόλυτη πολιτισμική ομοιογένεια. Βαθιά 

ριζωμένες διαφορές διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε ζητήματα εκπαίδευσης, 

κοινωνικής θέσης, οικονομικής ισχύος, φύλου και θρησκευτικών πεποιθήσεων, 

διαφορές οι οποίες αντανακλώνται και στο μουσικό τους ρεπερτόριο (Kodály, 1982). 

  Συνολικά ο Kodály και ο Bartók συνέλεξαν περισσότερες από 8000 ουγγρικές 

μελωδίες. Ο Bartók κατέγραψε επιπλέον 3766 μελωδίες από τη Ρουμανία, 2931 από 

τη Σλοβακία και ορισμένες από άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων 69 αραβικές 

παραδοσιακές μελωδίες, τις οποίες ηχογράφησε στην Αλγερία το 1913. O Kodály 

συνέλεξε επίσης παραδοσιακά τραγούδια από γειτονικές χώρες, κυρίως από τη 

Ρουμανία (70) και τη Σλοβακία (157) αλλά επικεντρώθηκε στην Ουγγαρία (Szalay, 

2007: 44). 

  Η ταξινόμηση των συλλεχθεισών μελωδιών από τον Kodály και τον Bartók 

βασίστηκε κυρίως στα μελωδικά και τα ρυθμικά τους χαρακτηριστικά, δηλαδή 

περισσότερο σε μουσικές παραμέτρους παρά σε αυτές που αφορούν το κείμενο. 

Σημειώνονταν επίσης κάποια στοιχεία που αφορούσαν τον αριθμό των στίχων που 

περιλαμβάνονταν σε κάθε στροφή, το μελωδικό περιεχόμενο (περίγραμμα της 

μελωδίας, χαρακτηριστικά διαστήματα κ.τ.λ.), την έκταση και την κλίμακα της 

μελωδίας. 

  Όπως αναφέρει ο Stephen Erdely (1987: 85-86), κατά την καταγραφή των 

τραγουδιών και των χαρακτηριστικών τους χρησιμοποιήθηκαν δύο εναλλακτικά 

συστήματα ταξινόμησης: το λεξικογραφικό και το γραμματικό. Το λεξικογραφικό 

σύστημα είναι παρόμοιο με το σύστημα ταξινόμησης που ακολουθείται στα λεξικά. 

Από τα διάφορα μουσικά χαρακτηριστικά των τραγουδιών προκρίνεται ένα, το οποίο 

χρησιμοποιείται ως κριτήριο για την ταξινόμηση των μελωδιών. Το χαρακτηριστικό 

αυτό μπορεί για παράδειγμα να είναι οι μελωδικές βαθμίδες στις οποίες 

πραγματοποιούνται οι πτώσεις ή ο αριθμός των συλλαβών του κειμένου ανά στίχο. 

Τα υπόλοιπα μουσικά χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση 

υποκατηγοριών. Ο γραμματικός τύπος ταξινόμησης κατατάσσει τις μελωδίες 

σύμφωνα με τα κυριότερα μουσικά γνωρίσματα της καθεμιάς. 

  Και τα δύο συστήματα έχουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους. Στο 

λεξικογραφικό σύστημα, το οποίο υιοθέτησε ο Kodály, μία μελωδία μπορεί να 

εντοπιστεί εύκολα στη βάση δεδομένων, κάτι ιδιαιτέρως βοηθητικό αν ληφθεί υπόψη 

ότι η συλλογή των Kodály και ο Bartók περιελάμβανε αρκετές χιλιάδες μελωδίες. Το 

μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι οι παραλλαγές μιας μελωδίας μπορεί  να 
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αποκόπτονται από αυτήν εφόσον παρουσιάζουν ορισμένες διαφοροποιήσεις στα 

μουσικά τους γνωρίσματα (για παράδειγμα διαφορετική μελωδική κατάληξη). 

  Στο γραμματικό σύστημα, το οποίο προτίμησε ο Bartók, οι μελωδίες 

ομαδοποιούνται βάσει των κοινών τους γνωρισμάτων και των στιλιστικών τους 

ομοιοτήτων αλλά η εύρεση μιας μελωδίας προϋποθέτει την πρότερη εξοικείωση του 

ερευνητή με τις αρχές που ακολουθήθηκαν στην κατάταξη και με το ρεπερτόριο των 

μελωδιών. Η μέθοδος ταξινόμησης του υλικού που ακολουθήθηκε στο Corpus 

Musicae Popularis Hungaricae αποτελεί μία μίξη του λεξικογραφικού και του 

γραμματικού συστήματος. 

  Μέσω των διαφορετικών συστημάτων ταξινόμησης που χρησιμοποίησαν, ο Kodály 

και ο Bartók ήταν σε θέση να διακρίνουν τους κυριότερους στιλιστικούς τύπους κάθε 

μουσικής παράδοσης, καθώς επίσης και να διακριβώσουν κατά πόσο τα μουσικά 

χαρακτηριστικά των τραγουδιών κάθε περιοχής ήταν επιχώρια ή δανεισμένα από 

γειτονικές περιοχές. Το ουγγρικό μουσικό υλικό το συνέλεξαν σε τρεις στιλιστικές 

κατηγορίες: στο παλαιό στιλ, στο νέο στιλ και στις μελωδίες με μικτά χαρακτηριστικά, 

οι οποίες δεν ενέπιπταν στις προηγούμενες δύο κατηγορίες. Όπως διευκρινίζει 

ωστόσο ο Kodály, ο οποίος θεωρούσε τη λαϊκή παράδοση ενοποιητικό πολιτισμικό 

παράγοντα του έθνους, το ρεπερτόριο των ουγγρικών παραδοσιακών τραγουδιών 

συνιστά ένα εναίο, αδιαχώριστο σύνολο (Kodály, 1982). 

  Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά των μελωδιών του παλαιού στιλ είναι η χρήση 

πεντατονικών κλιμάκων και η μεταφορά της μελωδικής γραμμής της πρώτης φράσης 

μία πέμπτη χαμηλότερα. Άλλα λιγότερα σταθερά χαρακτηριστικά είναι ο ρυθμικά 

ελεύθερος - ομιλητικός τρόπος εκτέλεσής τους (parlando - rubato), φωνητικά 

στολίσματα και η ισοσυλλαβική δομή των στροφών. Εν αντιθέσει προς τις μελωδίες 

του παλαιού στιλ, οι οποίες έχουν συνήθως καθοδικό μελωδικό περίγραμμα, τα 

παραδοσιακά τραγούδια του νέου στιλ παρουσιάζουν αψιδωτή μελωδική δομή. 

Περιλαμβάνουν επίσης το χαρακτηριστικό σχήμα ερώτησης - απάντησης, χρήση 

παρεστιγμένων ρυθμικών αξιών σε συνάρτηση με το κείμενο, αυστηρό tempo 

εκτέλεσης (giusto) και υπεροχή των μειζόνων και ελασσόνων τονικοτήτων (Erdely, 

1987: 86-87). 

  H συγκέντρωση μουσικού υλικού τερματίστηκε όταν η Ουγγαρία υπέγραψε την 

ειρηνευτική συνθήκη του Τριανόν στις 4 Ιουνίου 1920, η οποία κατέστησε πολύ 

δύσκολα τα ταξίδια στις γειτονικές χώρες. Με τη συνθήκη του Τριανόν 

επαναπροσδιορίστηκαν τα σύνορα της Ουγγαρίας με τις γειτονικές της χώρες και 
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απωλέσθη ένα μεγάλο μέρος των εδαφών της, τα οποία παραχωρήθηκαν κατά το 

μεγαλύτερο μέρος στη Ρουμανία, τη Γιουγκοσλαβία και την Τσεχοσλοβακία. Στα 

χρόνια που ακολούθησαν ο Kodály και ο Bartók ασχολήθηκαν με την προετοιμασία 

των εκδόσεων του υλικού που είχαν συλλέξει, καθώς επίσης και με τη γλωσσολογική, 

ιστορική και εθνολογική μελέτη της παραδοσιακής μουσικής. 

  Ο Kodály αντιμετώπιζε ετεροβαρώς το ποιητικό κείμενο και τη μελωδία, τα δύο 

βασικά στοιχεία που συνθέτουν το παραδοσιακό τραγούδι. Προέτασσε ως 

σημαντικότερη συνιστώσα τη μελωδία, θεωρώντας ότι το τραγούδι ζει μέσα από αυτή 

και ότι αποτελεί την πιο αυθεντική και αναλλοίωτη πλευρά του στο πέρασμα του 

χρόνου. Ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τη σπουδαιότητα των πεντατονικών 

κλιμάκων στα ουγγρικά παραδοσιακά τραγούδια και τις χρησιμοποίησε εκτεταμένα 

στις δικές του συνθέσεις. Διερεύνησε επίσης τα λογοτεχνικά και στιλιστικά 

χαρακτηριστικά, τις γλωσσολογικές και τις φωνητικές παραμέτρους του μουσικού 

υλικού που συγκέντρωσε με τις έρευνές του (Breuer, 1999: 24).  

  Αντιμετώπιζε τα παραδοσιακά τραγούδια ως καλλιτεχνικά δείγματα υψηλής αξίας, 

τα οποία είχαν σμιλευτεί στην πορεία του χρόνου: 

 

«Το παραδοσιακό τραγούδι είναι συχνά ένα αυθεντικό αριστούργημα. [...] Δεν 

αποτελεί ακατέργαστο προϊόν αλλά ένα ώριμο δείγμα τέχνης, το οποίο έχει 

ραφιναριστεί μέσα από μια εξελικτική πορεία αιώνων.» (Kodály, 1982: 143). 

 

Όπως επισήμαινε, η απομάκρυνση των κατοίκων των πόλεων από την 

καθημερινότητα του χωριού και οι ανακριβείς αποδόσεις των παραδοσιακών 

τραγουδιών από διάφορους ερευνητές λειτουργούσαν ανασχετικά στη διάδοσή τους 

σε ένα ευρύτερο κοινό: 

 

«Οι Ούγγροι γνωρίζουν λίγα για την παραδοσιακή τους μουσική και έτσι δεν 

μπορούν να σχηματίσουν μια καθαρή εικόνα για την αισθητική της αξία και την 

εθνική της σπουδαιότητα. [...] Η αληθινή φύση της ουγγρικής παραδοσιακής 

μουσικής έχει συσκοτιστεί, εν μέρει εξαιτίας ασήμαντων ή παραμορφωτικών 

μεταγραφών των τραγουδιών, οι οποίες αποθαρρύνουν τους επίδοξους ερευνητές 

ή διαστρεβλώνουν την αυθεντική μορφή τους.» (Kodály, 1982: 144). 
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  Η συνεισφορά του Kodály στο πεδίο της ουγγρικής εθνομουσικολογίας ήταν 

πολύτιμη. Υπό την καθοδήγησή του η ουγγρική εθνομουσικολογία απέκτησε κύρος 

και διεθνή αναγνώριση. Το 1943, δύο χρόνια έπειτα από την πρώτη του ανεπιτυχή 

προσπάθεια, εξελέγη συνεργαζόμενο μέλος της Ουγγρικής Ακαδημίας Τεχνών και 

Επιστημών (Hungarian Academy of Arts ans Sciences), του πιο έγκυρου 

ακαδημαϊκού οργανισμού της χώρας. Σε αντίθεση με την εξειδίκευση και τον 

κατακερματισμό των ερευνητικών καθηκόντων που παρατηρείται σήμερα στο χώρο 

της εθνομουσικολογίας, ο Kodály και ο Bartók επιμελούνταν όλο το φάσμα της 

συλλογής, καταγραφής, ανάλυσης, κατηγοριοποίησης και έκδοσης του παραδοσιακού 

υλικού (Vikár, 1996: 68). 

  Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το θάνατο του Bartók, ο οποίος απεβίωσε το 

1945, ο Kodály έφερε σε πέρας το μακρόπνοο έργο της επιστημονικής έκδοσης του 

υλικού τους. Αφότου συνταξιοδοτήθηκε το 1942, στην ηλικία των εξήντα ετών και 

έπειτα από τριάντα τρία χρόνια διδασκαλίας, ο Kodály μπόρεσε να αφοσιωθεί στην 

ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Το 1951 εκδόθηκε ο πρώτος τόμος του Αρχείου της 

Ουγγρικής Παραδοσιακής Μουσικής (Hungarian Archive of Folk-Music), με την 

ονομασία Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Η έκδοση αυτή, για την οποία 

είχαν εργαστεί επί σειρά ετών με τον Bartók, απέσπασε την καθολική αναγνώριση για 

το έργο τους. Συνολικά ο Kodály προετοίμασε κατά τη διάρκεια του βίου του πέντε 

ογκώδεις τόμους για αυτή τη μνημειώδη έκδοση (Breuer, 1999: 49). 
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3. Ο ρόλος των παραδοσιακών τραγουδιών στη διδακτική φιλοσοφία του Kodály 

 

3.1. Η ενασχόληση του Kodály με τη σχολική εκπαίδευση και η γένεση της ‘Μεθόδου 

Kodály’ 

 

  Ο Kodály ξεκίνησε να διδάσκει μουσική θεωρία στην Ακαδημία Franz Liszt της 

Βουδαπέστης το 1907 και σύνθεση έναν χρόνο αργότερα. Από την δεκαετία του 

1920, ωστόσο, το ενδιαφέρον του στράφηκε στη σχολική μουσική εκπαίδευση, στην 

οποία εισήγαγε καινούργια στοιχεία, ανανεώνοντας τα λιμνάζοντα νερά των 

παρωχημένων μεθόδων διδασκαλίας της μουσικής θεωρίας και της αρμονίας στη 

χώρα του. Θεωρούσε γόνιμη και απαραίτητη τη μεταφύτευση των αξιών της δυτικής 

ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης στο ουγγρικό εκπαιδευτικό σύστημα, για την 

αναβάθμιση και την αναδιοργάνωσή του. Παράλληλα, ωστόσο, στράφηκε και στις 

παραδοσιακές μουσικές ρίζες της Ουγγαρίας, τις οποίες είχε μελετήσει συστηματικά 

επί σειρά ετών, για την άντληση υλικού πρόσφορου για τη μουσική διαπαιδαγώγηση 

των μαθητών. 

  Η αφετηρία της ενασχόλησης του Kodály με τη σχολική εκπαίδευση χρονολογείται 

την περίοδο της προετοιμασίας για την δεύτερη παρουσίαση του Psalmus Hungaricus 

στη Βουδαπέστη και οφείλεται σε συγκυριακές περιστάσεις. Όπως έγραψε αργότερα 

ο Kodály:  

 

«Ως το 1925 περίπου διήγα τον συμβατικό βίο ενός επαγγελματία μουσικού. Δεν 

είχα ποτέ ως τότε στρέψει το βλέμμα μου στα σχολεία, θεωρώντας ότι όλα εκεί 

λειτουργούσαν εύρυθμα.» (Breuer, 1999: 39, 40). 

 

  Τον Δεκέμβριο του 1924, το εκκλησιαστικό όργανο που επρόκειτο να 

χρησιμοποιηθεί για την παράσταση του Psalmus Hungaricus δεν ήταν διαθέσιμο 

λόγω εργασιών αποκατάστασης. Έτσι ο Kodály επιστράτευσε μια παιδική χορωδία, η 

οποία θα υποκαθιστούσε το εκκλησιαστικό όργανο, ενισχύοντας τα φωνητικά μέρη 

των γυναικείων φωνών. Με αφορμή αυτό το γεγονός, ήρθε σε επαφή με τη σχολική 

εκπαίδευση για πρώτη φορά μετά τα μαθητικά του χρόνια, μένοντας εμβρόντητος από 

το χαμηλό επίπεδο του τραγουδιού των παιδιών (Breuer, 1999: 39-40). Από τότε 

επιδόθηκε στην εκπόνηση ενός μακρόπνοου εκπαιδευτικού σχεδιασμού, με σκοπό 

την αναβάθμιση της παρεχόμενης σχολικής μουσικής εκπαίδευσης. 



32 

 

  Ξεκίνησε να γράφει συστηματικά άρθρα και να δίνει διαλέξεις, αναπτύσσοντας τις 

απόψεις του για τον κομβικό ρόλο της μουσικής στην αρμονική ανάπτυξη και 

καλλιέργεια της προσωπικότητας των παιδιών. Υποστήριξε τη σπουδαιότητα της 

διδασκαλίας της μουσικής και του τραγουδιού στα σχολεία, όχι με τη μορφή 

αποστειρωμένων θεωρητικών πληροφοριών αλλά ως μιας τερπνής εμπειρίας. 

Θεωρούσε ότι η στόχευση στο συναισθηματικό κόσμο των μαθητών μπορεί να τους 

εμφυσήσει ισόβια αγάπη και δίψα για τη μουσική. 

  Το 1941 ο Kodály αναφέρθηκε στη σταδιακή μεταστροφή του ενδιαφέροντός του 

προς τη σχολική εκπαίδευση: 

 

«Στην αρχή ζούσα στη σφαίρα της «ανώτερης» μουσικής, όπως οποιοσδήποτε 

άλλος μουσικός, σκεπτόμενος πως οτιδήποτε παρεκκλίνει από αυτήν δεν με 

αφορά. Η συλλογή των παραδοσιακών τραγουδιών γεφύρωσε το τεράστιο χάσμα 

μεταξύ της δυτικής ευρωπαϊκής και της ουγγρικής μουσικής. Γεφυρώνοντας αυτό 

το κενό έφτασα έπειτα από δεκαπέντε χρόνια στη σχολική μουσική.» (Sárosi, 

2007: 28). 

 

  Τα ταξίδια του Kodály στην Αγγλία, μία χώρα με ανθηρή χορωδιακή κουλτούρα, 

του έδωσαν το ερέθισμα να δημιουργήσει κάτι ανάλογο στη χώρα του, από την οποία 

οι περισσότεροι ταλαντούχοι μουσικοί μετανάστευαν, λόγω της δεινής οικονομικής 

της κατάστασης (Breuer, 1999: 40). Πιστεύοντας ακράδαντα στον θεμελιακό ρόλο 

της ανθρώπινης φωνής ως πρωταρχικής δεξιότητας που θα πρέπει να καλλιεργείται 

με τη μουσική εκπαίδευση, στράφηκε στη σύνθεση πολυάριθμων χορωδιακών έργων, 

κατά το μεγαλύτερο μέρος a cappella, εμπλουτίζοντας το χορωδιακό ρεπερτόριο και 

αναζωογονώντας το χορωδιακό κίνημα της Ουγγαρίας.  

  Το φωνητικό στοιχείο αποτελεί συστατικό χαρακτηριστικό της μουσικής 

ιδιοσυστασίας του Kodály, κάτι που τον διακρίνει από άλλους σύγχρονούς του 

συνθέτες. Η ανθρώπινη φωνή αποτελεί την κύρια πηγή της έμπνευσής του, κάτι που 

αντικατοπτρίζεται και στην ενόργανη μουσική του. Συνολικά συνέθεσε περίπου 

εκατόν πενήντα χορωδιακά έργα, πολλά από τα οποία εκδόθηκαν συγκεντρωτικά σε 

συλλογές. Παραδείγματα χορωδιακών έργων του Kodály είναι η σουίτα Mátra 

Pictures, βασισμένη σε παραδοσιακά τραγούδια, η μπαλάντα Anna Molnár και το 

βιβλικό μοτέτο Jesus and the Traders. Τα πρώτα του έργα για παιδική χορωδία, το 

The Straw Guy και το See the Gypsy Munching Cheese, αμφότερα βασισμένα σε 
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παραδοσιακά κείμενα, παρουσιάστηκαν στις 2 Απριλίου 1925 στη Βουδαπέστη, σε 

μία συναυλία αφιερωμένη στην ουγγρική παραδοσιακή μουσική (Ittzés, 2006: 229). 

  Ο Kodály υπογράμμιζε με έμφαση ότι σε αντίθεση με την εκμάθηση οργάνων, η 

οποία αποτελεί σε μεγάλο βαθμό προνόμιο των πιο εύπορων κοινωνικών τάξεων, η 

ανθρώπινη φωνή αποτελεί ένα θεμελιώδες και καθολικό μουσικό όργανο, διαθέσιμο 

και προσιτό σε όλους. Για τον Kodály, το τραγούδι είναι η πιο πρόσφορη οδός και το 

καταλληλότερο σημείο εκκίνησης για τη μύηση στη μουσική τέχνη:  

 

«Το τραγούδι είναι ο πιο φυσιολογικός τρόπος ενασχόλησης με τη μουσική και το 

καλύτερο μέσο προετοιμασίας για την εκμάθηση ενός οργάνου.» (Δαμιανού, 

1994: 51). 

 

  Πεποίθηση του Kodály ήταν ότι η καλλιέργεια του τραγουδιού αποτελεί πολιτισμικό 

θεμέλιο ενός έθνους. Στην κατεύθυνση αυτή, έγραψε πολυάριθμα διδακτικά βιβλία 

για την ανάπτυξη της μουσικής αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών με τη μέθοδο 

του solfège. Επισήμαινε τη σπουδαιότητα του ομαδικού τραγουδιού και υποστήριζε 

ότι πρέπει να περιλαμβάνεται στο σχολικό διδακτικό σχεδιασμό από τις μικρότερες 

ηλικίες, καθότι το ομαδικό τραγούδι και η συμμετοχή σε χορωδίες αναπτύσσουν την 

ακουστική ικανότητα και την εκτίμηση για τα αριστουργήματα του μουσικού 

φωνητικού ρεπερτορίου, χωρίς να προϋποθέτουν τη γνώση κάποιου οργάνου (Szőnyi, 

1979: 29). Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Ουγγαρίας, 

δημιουργήθηκαν κίνητρα για τη συγκρότηση σχολικών και ερασιτεχνικών χορωδιών 

και διοργανώθηκαν χορωδιακοί διαγωνισμοί (Δαμιανού, 1998). 

  Χάρη στις προσπάθειες του Kodály οι χορωδίες στις πόλεις και τα χωριά της 

Ουγγαρίας πολλαπλασιάστηκαν. Με δεδομένη την έλλειψη χρημάτων για την 

εκμάθηση και την αγορά μουσικών οργάνων, σε πολλά παιδιά δόθηκε η εναλλακτική 

δυνατότητα να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το φωνητικό ρεπερτόριο των μεγάλων 

συνθετών, από την Αναγέννηση μέχρι τον 20ό αιώνα. Από το 1932 οι ουγγρικές 

χορωδίες άρχισαν να παρουσιάζουν τη δουλειά τους και στο εξωτερικό, 

πραγματοποιώντας πολυάριθμες περιοδείες στην Ευρώπη και στην Αμερική (Breuer, 

1999: 42). 

  Οι ιδέες που ο Kodály σχημάτισε στο μυαλό του και διατύπωσε στις ομιλίες και τα 

γραπτά του αποκρυσταλλώθηκαν και εφαρμόστηκαν στην πράξη τις δεκαετίες του 

’40 και του ’50, με τη συνεργασία συναδέλφων και μαθητών του, οι οποίοι 
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εμπνεύστηκαν από τη σκέψη του και εργάστηκαν υπό την καθοδήγησή του για την 

πραγμάτωση του εκπαιδευτικού του οράματος, διαμορφώνοντας την παιδαγωγική 

προσέγγιση που έγινε γνωστή διεθνής ως ‘Μέθοδος Kodály’. Μεταξύ των κυριότερων 

συνεργατών του, οι οποίοι υλοποίησαν μεθοδολογικά τις ιδέες του σε απτό, πρακτικό 

επίπεδο συγκαταλέγονται οι Erzsébet Szőnyi, Erzsébet Hegyi, Helga Szabó 

(Δαμιανού, 1998). Το 1943 ο Jenő Ádám, άλλοτε μαθητής του Kodály, εξέδωσε το 

βιβλίο Μεθοδολογική Φωνητική Διδασκαλία Βασισμένη στο Σχετικό Σύστημα Σολφέζ 

(Methodological Vocal Teaching Based on Relative Solmization).  

  Ο Kodály έθεσε μέσα από τα άρθρα και τις διαλέξεις του τους στόχους, το 

φιλοσοφικό υπόβαθρο και τις αρχές του προγράμματος. Τα παιδαγωγικά μέσα, 

εντούτοις, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη αυτών των στόχων, όπως το 

σύστημα του κινητό ντο (movable do) και η χρήση ρυθμικών συλλαβών, δεν ήταν 

δικής του επινόησης. Η μοναδικότητα της προσέγγισης της ‘Μεθόδου Kodály’ δεν 

συνίσταται στην πρωτοτυπία των παιδαγωγικών εργαλείων καθαυτών αλλά στον 

τρόπο με τον οποίο αυτές οι έως τότε ασυσχέτιστες διδακτικές τεχνικές επελέγησαν 

και συνδυάστηκαν, συναρθρώνοντας μία ενιαία και συνεκτική παιδαγωγική μέθοδο 

(Choksy, 2001: 81). 

  Το 1950, χάρη στις προσπάθειες του Kodály και παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που 

συνάντησε, ιδρύθηκε το πρώτο πιλοτικό δημοτικό σχολείο στο Kecskemét, 

προσανατολισμένο στη φωνητική αγωγή και τη μουσική διδασκαλία σε ημερήσια 

βάση, υπό τη διεύθυνση της Marta Nemesszeghy, συναδέλφου και φίλης του Kodály. 

Μέσα από την καθημερινή διδακτική εμπειρία, η μέθοδος αναπτύχθηκε και 

βελτιώθηκε περαιτέρω. Ως αποτέλεσμα της επιτυχίας του εγχειρήματος, η μέθοδος 

γνώρισε ευρεία διάδοση και εφαρμογή, από τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία, μέχρι τις 

τάξεις των φοιτητών της Ακαδημίας Franz Liszt στη Βουδαπέστη (Choksy, 2001: 81).  

  Ο αριθμός των ειδικών μουσικών σχολείων (singing schools) πολλαπλασιάστηκε τα 

επόμενα χρόνια. Όπως αναφέρει ο János Breuer, ο αριθμός των εξειδικευμένων 

μουσικών δημοτικών σχολείων άγγιζε τα 160 στα τέλη της δεκαετίας του ’90 (Breuer, 

1999: 55). Επιπλέον, η μέθοδος εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, μεταξύ 

των οποίων σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στην Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, την 

Αυστραλία, σε χώρες της Αφρικής, της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής (Choksy, 

2001: 82). Το 1964 ο Kodály εξελέγη επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας για 

τη Μουσική Εκπαίδευση (International Society for Musical Education), τη 

δραστηριότητα της οποίας κατηύθυνε ως το τέλος της ζωής του. 
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3.2. Η σημασία του παραδοσιακού τραγουδιού και οι παιδαγωγικές συνθέσεις του 

Kodály 

 

  Ο πλούτος της παραδοσιακής μουσικής την οποία έφερε στην επιφάνεια η 

εθνομουσικολογική έρευνα των Kodály και Bartók στις αρχές του 20ού αιώνα, 

αποτέλεσε μία αστείρευτη πηγή μουσικού υλικού και έμπνευσης για τη σύνθεση νέων 

έργων. Μετά από κάποιες δεκαετίες, ωστόσο, οι δύο συνθέτες διαπίστωσαν ότι το 

μουσικό κοινό της χώρας δεν ήταν σε θέση να συλλάβει και να κατανοήσει το πνεύμα 

των συνθέσεών τους (Joób, 1996: 78). Αυτή η συνειδητοποίηση ενίσχυσε την 

πεποίθηση του Kodály για τη σπουδαιότητα της μουσικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στις 

μικρές ηλικίες, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο για τη μουσική 

καλλιέργεια των επερχόμενων γενεών σε μια μακροπρόθεσμη βάση. 

  O Κοdály θεωρούσε καθοριστική την επαφή των παιδιών με ποιοτική μουσική στις 

μικρές ηλικίες, όταν παρουσιάζουν υψηλό βαθμό δεκτικότητας και βρίσκονται σε 

περίοδο διάπλασης του αισθητικού τους κριτηρίου. Για το σκοπό αυτό υποστήριζε 

είναι πολύ σημαντική η σωστή εκπαίδευση των δασκάλων, ώστε να είναι σε θέση να 

αναπτύξουν τις δεξιότητες των μαθητών και να τους παρέχουν μια γενική μουσική 

παιδεία. Όπως υποστήριζε: 

 

«Είναι πολύ πιο σημαντικό ποιος είναι ο δάσκαλος μουσικής σε μια μικρή 

επαρχιακή πόλη παρά ποιος είναι ο διευθυντής της Κρατικής Όπερας. Καθότι 

ένας κακός διευθυντής όπερας θα απορριφθεί ή θα λησμονηθεί αμέσως, ενώ ένας 

κακός δάσκαλος μπορεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα τριάντα ετών να εξαλείψει 

την αγάπη των μαθητών τριάντα διαφορετικών τάξεων για τη μουσική.» (Breuer, 

1999: 34). 

 

  Κεντρική θέση στη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Kodály κατέχει η 

συστηματική διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής. Σύμφωνα με τον Kodály, ο 

ρόλος της παραδοσιακής μουσικής είναι ανάλογος με αυτόν της μητρικής γλώσσας 

των παιδιών. Η μουσική και η γλώσσα συνδέονται άρρηκτα στο παραδοσιακό 

τραγούδι, καθότι οι φυσικοί τονισμοί της γλώσσας αντανακλώνται στη μελωδία και 

στο ρυθμό. Κατά συνέπεια, ένα μικρό παιδί που έρχεται σε επαφή με παραδοσιακά 

τραγούδια της χώρας του δεν μαθαίνει απλώς μελωδίες και στίχους αλλά αποκτά 

επίσης μεγαλύτερη ευχέρεια και κατανόηση της γλώσσας (Choksy, 2001: 82). Οι 



36 

 

λαϊκές ρίμες και οι γλωσσοδέτες καλλιεργούν επίσης τις γλωσσικές δεξιότητες και 

την καλή άρθρωση των παιδιών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται ως ρυθμικές 

ασκήσεις (Δαμιανού, 1994). 

  Ο Kodály ανέφερε σχετικά με την παραδοσιακή μουσική: 

 

« Άκου με προσοχή τα παραδοσιακά τραγούδια κάθε τόπου. Είναι θησαυροί όπου 

κρύβονται οι ομορφότερες μελωδίες. Μέσα από αυτές μπορείς να γνωρίσεις το 

χαρακτήρα των ανθρώπων που τραγουδούν. Εάν θέλουμε να κατανοήσουμε την 

νοοτροπία των άλλων λαών, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τον εαυτό μας και 

την παράδοσή μας. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό παρά βιώνοντας 

την παραδοσιακή μας μουσική. Η κάθε χώρα μπορεί να μεθοδεύσει τη συλλογή 

παραδοσιακών τραγουδιών, τα οποία στη συνέχεια θα μπορέσουμε να 

προσφέρουμε στα παιδιά, παράσχοντάς τους πολύτιμες μουσικές γνώσεις.» 

(Δαμιανού, 1998). 

 

  Ο Kodály υποστήριζε ότι κάθε έθνος διαθέτει πολυάριθμα παραδοσιακά τραγούδια 

κατάλληλα για διδακτική χρήση. Αν επιλεγούν σωστά, ξεκινώντας από τα 

απλούστερα και οδηγώντας σταδιακά στα πιο σύνθετα, μπορούν να αποτελέσουν το 

πιο κατάλληλο διδακτικό υλικό για την προοδευτική εισαγωγή και πρόσληψη νέων 

μουσικών στοιχείων από τους μαθητές και την επίτευξη τονικής ασφάλειας.  

Τα παιδικά παραδοσιακά τραγούδια συνδυάζουν την αξία με την απλότητα και την 

προσβασιμότητα, φέροντας ένα πλούσιο πολιτισμικό φορτίο (Dobszay, 2009: 95). 

  Η επαφή των παιδιών με την παραδοσιακή μουσική είναι ευκταίο να επεκτείνεται 

και εκτός των εθνικών συνόρων. Ο Kodály πρέσβευε ότι η εξοικείωση με την 

παραδοσιακή μουσική άλλων λαών είναι ο καλύτερος τρόπος για να τους 

γνωρίσουμε, συμπληρώνοντας, ωστόσο, ότι πρέπει πρώτα κανείς να αφομοιώνει το 

μουσικό πολιτισμό του δικού του έθνους (Szőnyi, 1979: 29-30). Τα παραδοσιακά 

τραγούδια, πολύτιμα καθαυτά ως προϊόντα τέχνης, μπορούν να προσδώσουν επίσης 

σε ένα παιδί την αίσθηση της πολιτισμικής ταυτότητας και της σύνδεσης με το 

παρελθόν (Choksy, 2001: 82). 

  Ο Kodály θεωρούσε ότι η μουσική καλλιέργεια ενός έθνους είναι μια μακρόχρονη 

διαδικασία, η οποία απαιτεί δεκαετίες για να αποφέρει καρπούς. Για να επιτευχθεί 

αυτός ο στόχος, πρέπει τα παιδιά να εκπαιδευτούν από νωρίς με συστηματικό τρόπο, 
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μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα υψηλής ποιότητας, όπως το 

παραδοσιακό τραγούδι. Με τα λόγια του ίδιου: 

 

«Η μουσική εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να ξεκινάει με τη μουσική παράδοση 

του τόπου του. Το παιδί μπορεί με αυτόν τον τρόπο, μέσα από απλές 

επαναμβανόμενες μουσικές μορφές, να προσεγγίσει μοναδικά αριστουργήματα. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόνο η ποιοτική μουσική πρέπει να επιλέγεται για τη 

διδασκαλία των παιδιών.» (Δαμιανού, 1994: 51). 

 

  Σύμφωνα με τον Kodály, το παραδοσιακό τραγούδι εξοικειώνει το παιδί με 

δραστηριότητες της αγροτικής κοινωνίας, οι οποίες έχουν σήμερα εκλείψει και το 

αναπτύσσει κιναισθητικά μέσα από τις συμβολικές του κινήσεις. Η κίνηση προάγεται 

επίσης μέσω των παραδοσιακών παιχνιδιών που συνοδεύουν πολλά παιδικά 

παραδοσιακά τραγούδια. Τα παραδοσιακά παιχνίδια αναπτύσσουν την αίσθηση του 

χώρου και της χρονικής αλληλουχίας στα παιδιά, επειδή περιλαμβάνουν οργανωμένη 

διάταξη κίνησης (σε κύκλους, γραμμές, σπειροειδείς διατάξεις κ.λπ.) και 

δραστηριότητες με προκαθορισμένη σειρά (Δαμιανού, 1994).  

  Το 1937 εκδόθηκε το πρώτο τεύχος του Bicinia Hungarica, μίας συλλογής 

αποτελούμενης από μικρά χορωδιακά κομμάτια, προοριζόμενα για σχολική χρήση. 

Τα εκατόν ογδόντα κομμάτια που απαρτίζουν τα συνολικά τέσσερα τεύχη του Bicinia 

Hungarica (1937-1942) είναι βασισμένα σε ουγγρικά παραδοσιακά τραγούδια. Στη 

συλλογή εκπροσωπείται επίσης η μουσική από τα ρωσικά Ουράλια Όρη, όπου στο 

παρελθόν κατοικούσαν ουγγρικοί πληθυσμοί (Ittzés, 2006: 64). Στην εισαγωγή της 

συλλογής, ο Kodály παροτρύνει τους δασκάλους μουσικής να υιοθετήσουν τη χρήση 

του solfège για την προαγωγή της μελωδικής αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. 

Συμπληρώνει επίσης ότι θεωρεί το σύστημα του ‘κινητού ντο’ (movable do) ή 

σχετικού σολ-φα (relative solmization) ως το πλέον κατάλληλο εργαλείο για τη 

μουσική εκπαίδευση, καθότι σε αυτό η συλλαβή που χρησιμοποιείται για κάθε 

φθόγγο προσδιορίζει και τον τονικό του ρόλο, δημιουργώντας μια ακουστική εικόνα 

των μελωδικών βαθμίδων και αναπτύσσοντας έτσι την τονική σκέψη των παιδιών 

(Dobszay, 2009: 54). 

  Την έκδοση αυτή επρόκειτο να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια η κυκλοφορία 

πολυάριθμων συλλογών με φωνητικά κομμάτια και ασκήσεις παιδαγωγικού 

χαρακτήρα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιπέδων δυσκολίας, απευθυνόμενα 
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σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μαθητών. Τα κομμάτια αυτών των συλλογών είναι 

γραμμένα στο στιλ των παραδοσιακών τραγουδιών ή χρησιμοποιούν αυτούσιο 

παραδοσιακό μουσικό υλικό (της Ουγγαρίας και άλλων χωρών), όπως τα τέσσερα 

τεύχη της Πεντατονικής Μουσικής (1943-1947) και τα 50 Nursery Songs για μικρές 

ηλικίες (1962). Ο Kodály συνέθεσε επίσης τους Παιδικούς Χορούς (1945), συλλογή 

κομματιών για τους μαθητές πιάνου, τους 24 Μικρούς Κανόνες σε Μαύρα Πλήκτρα 

για πιάνο (1946) και τα Epigrams για φωνή και συνοδεία πιάνου (1954). 

  Επιδίωξη του Kodály ήταν η σταδιακή μετάβαση των μαθητών από τα παραδοσιακά 

τραγούδια στα έργα της δυτικής ευρωπαϊκής τέχνης. Βασισμένες σε αυτή τη λογική, 

πολλές από τις συλλογές παιδαγωγικών κομματιών περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό 

παραδοσιακών και δυτικοευρωπαϊκών στιλιστικών χαρακτηριστικών διαφορετικών 

περιόδων, όπως οι 15 Δίφωνες Ασκήσεις (1941), οι 55 Δίφωνες Ασκήσεις (1954), οι 66 

Δίφωνες Ασκήσεις (1963) και οι 77 Δίφωνες Ασκήσεις (1967). Άλλες συλλογές, όπως 

τα Tricinia (1956), οι 22 Δίφωνες Ασκήσεις (1965) και οι 33 Δίφωνες Ασκήσεις 

(1954), είναι αμιγώς βασισμένες στα ευρωπαϊκά μουσικά ρεύματα, από το Baroque 

έως τον Ρομαντισμό και τον Ιμπρεσιονισμό (Ittzés, 2006: 65-66). 

  Όλες οι ασκήσεις του solfège που συνέθεσε ο Kodály είναι δίφωνες ή τρίφωνες, 

χωρίς συνοδεία πιάνου, μια και η πεποίθηση του ήταν ότι μία φωνή δεν μαθαίνει να 

τραγουδάει σωστά στον τόνο αν δεν συνοδεύεται από μια άλλη. Στις απλούστερες 

περιπτώσεις, όπως στις εισαγωγικές ασκήσεις της συλλογής Let Us Sing Correctly! 

(1941), η συνοδευτική φωνή είναι ένας τονικός ισοκράτης ή ένα απλό σχήμα ostinato. 

Στις πιο σύνθετες, οι φωνές διέπονται από μία σχέση αντιστικτικής ισοδυναμίας 

(Δαμιανού, 1998). 

  Χάρη στις πρωτοβουλίες του Kodály, το παραδοσιακό τραγούδι ενσωματώθηκε στο 

σχολικό πρόγραμμα της Ουγγαρίας. Το 1966, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, ερωτήθη από τους Αμερικανούς ουγγρικής καταγωγής 

σχετικά με τη μέθοδο προσέγγισης της μουσικής εκπαίδευσης στα σχολεία της 

Ουγγαρίας, η οποία είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Τους απάντησε: 

 

«Είναι πολύ απλό. Μπορεί να συνοψιστεί σε λίγες μόνο λέξεις: τραγούδι, 

παραδοσιακές μελωδίες, κινητό ‘ντο’.» (Sárosi, 2007: 28). 
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3.3. Παραδείγματα χρήσης παραδοσιακού υλικού στις 333 Ασκήσεις 

 

  Οι 333 Ασκήσεις του Kodály γράφτηκαν το 1943 για να εξυπηρετήσουν τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των αρχάριων μαθητών. Αποτελούνται από μια σειρά 

κομματιών κλιμακούμενης δυσκολίας, τα εισάγουν προοδευτικά τους μαθητές στους 

ρυθμικούς, μελωδικούς και μορφολογικούς τύπους της ουγγρικής παραδοσιακής 

μουσικής. Το βιβλίο καθιερώθηκε σύντομα ως ένα από τα βασικά σχολικά εγχειρίδια 

του μαθήματος της μουσικής στην Ουγγαρία, κάτι που εξακολουθεί να ισχύει έως 

σήμερα (Joób, 1996: 78). 

  Στις 333 Ασκήσεις αντικαθρεφτίζεται η παιδαγωγική, η συνθετική και η 

εθνομουσικολογική πλευρά του Kodály. Η μελωδία που ακολουθεί είναι ένα 

παράδειγμα διμερούς μορφής (η διάρθρωσή της είναι 4+4 μέτρα), η οποία 

παρουσιάζει συνάφεια με την περιοδική μορφή της δυτικής ευρωπαϊκής μουσικής. 

 

 

 Kodály: 333 Reading Exercises, No. 31 

 

 

  Ο Kodály είχε έρθει σε επαφή με παρόμοιες μελωδικές κατασκευές στις εξορμήσεις 

που πραγματοποίησε για την καταγραφή παραδοσιακών τραγουδιών. Ο Arpád Joób 

(1996: 80) παραθέτει την παρακάτω μελωδία (Szégin legin a prücsök), την οποία ο 

Kodály ηχογράφησε το 1914 και παρουσιάζει αντίστοιχη δομή περιοδικού τύπου. 

Επιπλέον, το μελωδικό περίγραμμα των πρώτων δύο μέτρων είναι παρόμοιο με αυτό 

των πρώτων τεσσάρων μέτρων της μελωδίας του Kodály αλλά με υποδιπλάσιες 

ρυθμικές αξίες. 
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  Ένα άλλο τυπικό γνώρισμα των ουγγρικών παραδοσιακών τραγουδιών είναι η 

μεταφορά ενός μελωδικού σχήματος μια πέμπτη καθαρή χαμηλότερα ή ψηλότερα, 

αμέσως μετά την αρχική του παρουσίαση. Ο Kodály ενσωματώνει αυτό το 

χαρακτηριστικό στην άσκηση Νο. 285, της οποίας τα μέτρα 3-4 αποτελούν μεταφορά 

των δύο πρώτων μέτρων, διατηρώντας το ίδιο μελωδικό διαστηματικό περιεχόμενο. 

 

 

 Kodály: 333 Reading Exercises, No. 285 

 

 

 

 

Φράσεις Α Α5 Β Α 

Μέτρα 1-2 3-4 5-6 7-8 

 

 

  Η ίδια δομική σύλληψη διέπει την παρακάτω μελωδία (Madárka), την οποία ο 

Kodály κατέγραψε και συμπεριέλαβε στο βιβλίο του για την ουγγρική παραδοσιακή 

μουσική (Kodály, 1982). Όπως και στην άσκηση Νο. 285, τα δύο τελευταία μέτρα 

αποτελούν υπενθύμιση της αρχικής μελωδικής ιδέας, ολοκληρώνοντας με κυκλικό 

τρόπο το τραγούδι. 
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Φράσεις Α Α5 Β Α 

Μέτρα 1-2 3-4 5-8 9-10 
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