
DEMÉNY JÁNOS:

BARTÓK ÉS KODÁLY

II.

Az egyes kultúrákon belül az építészi és szobrászi kor
nyomában fel1épő festői kor: a kultúra végső fázisát jelentette,
melynek lezajlása után a kultúra elpusztult s átadta helyét
egy új, kibontakozó kultúrának.

Habár a kereszténység a transzcendencia s az abszolutum
igényével lépett fel, mégis: a keresztény kultúra egészében
festői kultúra volt, tehát egészében, kezdettől fogva, a pusz
tulás csiráit hozta magával. A nagy életsugár, mely a transz
cendens életbe világított - mély árnyat vetett.

(Az árnyék azonban aspengieri kultúrteóriára borult rá;
a kereszténység túlélte a spengleri értelemben vett kultúrát,
csak a kultúranalógia maszkja kisértett rajta s ez az álarc ma:
lehullt.)

A transzcendens élet árnya az örök halál; a keresztény
kultúra legtisztább életformája, a középkor, épp mérhetetlen
életszuggesztiójában volt - miként Ady - a "Halál rokona".
- E gondolatnál idéznem kell Szabó Dezső megdöbbentően

mély sorait: "A gyalázatos Renaissance elriasztotta az embe
rek mellől a halált. Pedig a halál egysége az egyetlen szo
ciális lehetőség ... A haláltól terhes ember megölelte a földet
s onnan felfakadt a gothika: a halál őserdeje. A középkor acél
egységeit a halál kovácsolta össze ... "

A művészetek a kultúrák tükrei, ha a transzcendenciaban
a keresztény kultúrának minden eddigi kultúrától lényegében
eltérő jelensége mutatkozik, akkor ennek a művészetek törté
netében valami minden eddigitől elütő művészi jelenségben
kell nyilatkoznia. Ezt a megnyilatkozást egy új, ezideig isme
retlen művészet jelentette: a zeneművészet. - Ha a keresz
ténység transzcendens, akkor a zeneművészet ennek a transz
cendenciának a legmaradéktalanabb megnyilatkozása. Ha a
kereszténység a világtörténelem merőben új fejezetét jelenti,
akkor a zenetörténelem is egészen új fejezet a művészettörté

nelem könyvében.
A zene sajátos európai jelentőségét Molnár Antal, akinek

megállapításai még sokszor nélkülözhetetlenek lesznek a kö
vetkezőkben, így jellemzi: "Muzikálisnak", zeneinek szokták
nevezni általában az európai művészetet, mivel formajátéka
mögött a hangulatnak az a bizonyos mélységes perspektívája
húzódik, amely a lélek elmondhatatlan titkait rejti s amely 
mível nem látható és szavakkal el nem magyarázható - a ze-

VIGILIA 629



ne birodalmát idézi képzeletünkbe. S valóban, a legmetafizi
kaibb érzék, a hallóérzék alakította ki a legeurópaibb művé

szetet, a zenét, a fogalommentesség művészetét . .. Bármily
más művészet utal valahogyan a való világ [elenségeire; a
zene az egyetlen, mely nemcsak lényegében, de jelentkezésé
ben is csupa elvontság, szellembeszéd. tehát a keresztény kul
túra számára a "másvilág nyelve" ...

A pontot zérö-, az egyenest egy-, a síkot kettó-, a teret
háromdimenziósnak nevezzük. Ezek a dimenziók a képzőmű

vészetek határai. A költészet már a négydimenziós időbe ve
zet bennünket, nemcsak a mi képzeletvilágunkra hatva, de
adott matériájában is. A zene azonban ott kezdődik, ahol a
szavak végződnek... S amíg a képzőművészetek anyaghozkö
töttségükben csak valamilyen gesztussal, attitüddel fejezhetik
ki boldogságvágyukat, csak egy irányt mutathatnak az örök
kévalóság felé, addig a zeneművészet ebben az irányban már
elindul ...

A képzőművészeteknek anyagban közölt ideái a metaíi
zikai világba utalnak, de az anyagból nem repülhetnek ki. A
zeneművészet azonban épp ezt a kirepülést, ezt a szárnyalást
érzékelteti. A másvilágról csak képzeletünk metafóráival és
szimbólikusan beszélhetünk. Igy beszélnek Istenhez a kis
gyermekek és öreg parasztasszonyok. s így beszélnek a géni
uszok és szantek. A zene: utat jelent az isteni és földi világ
között: az ég és föld között, ezért a zenében is már a túlvilág
metafóráit, szimbólumait kell elővenni, ha beszélni akarunk
róla; a Föld és az Empyreum között: csillagok ege, kristály-ég.
Az építészettel kapcsolatban nem véletlen gondolattáraítás az
"oszloprend" s a festészettel a "festői rendetlenség", de nem
lehet véletlen gondolattársítás egy, a zenével kapcsolatos szó
lás sem: "a szférák zenéje".

A zeneművészet a keresztény kultúra sajátos terméke.
Természetes azonban, hogya régebbi kultúrákban is zenéltek
az emberek, volt zene, de nem tudott hitet, boldogságvágyat
tudatosító művészetté érlelődni. A zeneművészet a legegyénibb
keresztény kultúrtermék, de ... mert ilyen egyéni művészet,

épp ezért: a keresztény kultúra művészettörténeti fejlődésé

ben elkésett jelenség, különösen a kezdet lassú kibontakozá
sában. Egyéb művészeteknek - a képzőművészeteknek és iro
dalomnak - a hitvallástól független általános elvi tradícíója
volt, a zeneművészetnek először formanyelvét, harmóniarend
szerét kellett megteremtenie. Természetes, hogy a formanyelv
megteremtéséért vívott küzdelmet a lélek új igényei ösztö
nözték, viszont az is természetes, hogy maga ez az új lélek
még nem e küzdelmes idők műzenéjében él, hanem inkább a
szándékok, tervek nagyságában és ... a lélek kollektív sze
mélytelenségéből kitörő gregoríán dallamokban, amelyek azu
tán úgy képezték anyagát Palestrina géniuszának, mint ma a
magyar s általában keleteurópai népi dallamok Bartók és Ko
dály géniuszának. Visszatérve tehát a zenetörténet nagy kése-
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delmére: a keresztény kultúra dantei, giottói korszakában a
zene Danteja és Giottója, Palestrina, a jövendő századok méhé
ben alszik. (Dante 1265-1321; Palestrina 1526-1594.) A ke
resztény kultúra nagy korszakában, a középkorban, a keresz
ténység igazi művészete még csak útjait keresi, kezdetleges
technikai adottságokba bilincselve. (Ez a késés néhány század
során kiegyenIítődötts ma: természetes reakcióképen Bartók és
Kodály géniuszában a zeneművészet történetében páratlan elő

rerohanás, prófécia.)
A középkorí himnuszok nem az európai irodalom folyto

nossága: gyertyácskák, melyek fellobbantották Dante tűzörvé

nyeit s kinyílasztották égi rózsáját. (Tüzek, amelyek Verlaine
ben pislantak el; rózsa, mely Baudelaire-ben fonnyadt össze.)

A mozaikképek nem jelentik az európai képírás folytonos
ságát. Ez a folytonosság Giottéval indul.

A zeneköltészet folyama Palestrinával szakad ki a gre
gorián tengerből, aki a gregorián-lélekkel azonosulva, az elő

dök kisérleteinek értékes köveiből csodálatos zenei dómokat
emelt. Palestrina az első abszolut zenei egyéniség, aki dantei,
giottói arányokat ér el s e két géniuszhoz mindenképen méltő,

A benne kezdődő folytonosság Debussy-vel szakad meg s fe
jeződik be.

Fülep Lajos mondja az impresszionizmusről, hogy az ki
jelölte a festőművészet abszolut határát s a két pólussal, Gi
ottóval és Monet-vel válik az európai festészet története tel
jes és lezárt körré; az egyik csak a másikkal válik igazán ért
hetővé, de mind az is, ami köztük történt. Ha Fülep Lajos
lestészetre vonatkozó szavait a zeneművészetre alkalmazzuk,
akkor: Debussy kijelölte a zeneköltészet abszolut határát: a
pillanat önértékét; s a pillanatnál pillanatabbat nem képzel
hetünk. Palestrinával: az időntúliság kinyilatkoztatójával és
Debussy-vel: a pillanat kifejezőjével válik a zenetörténet fej
lődése teljes és lezárt körré; az egyik csak a másikkal válik
igazán érthetővé, tie mind az is, ami közöttük történt.

*
Palestrina elkésett jelenség, általa a zeneköltészet két és

fél száz évvel később járja be Dante és Giotto világát. Mikép
egy multszázadi francia zeneszerző és filozófus: d'Indy már
meglátta: a zenében még csak a XVII. században kezdődött a
reneszansz. A zenei romantika tehát reneszansz jelenség, a
két eszme amúgy is közös gyökér iker virága, itt egyetlen vi
rág ... Debussy korára az elkésettséget teljesen behozta a ze
netörténet gyorsított üteme, s ma - miként említettem -, az
évszázados késésben összezsufolt energiák minden más mű

vészetet meghaladón adják a zeneköltészetnek a prófétaság
lehetőségeit. A kereszténység jellegzetes művészete tehát Eu
rópa legkritikusabb századai fölött nyúlik át; benne ér össze
legközvetlenebbül a középkor az új középkorral. Elmondhat-
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juk: a zenetörténelemben akkor legközépkoribb a zene, mí
kor a középkori eszményekre legnagyobb a szükség. Ezért ez a
művészet áll leginkább az Idő magaslatán. - A hajdani kö
zépkor és új középkor zenei csúcsteljesítményei alatt a rene
szansz-romantika mélye húzódik, a középkor zenei kinyilat
koztatása előtt pedig: a gregorián tenger.

Palestrina fellépéséig nagyjából az volt a helyzet, hogy
volt egy hősi elszánású, kisérletező müzene-írodalom, mely
nek főcélja az individuális zenei gondolatok rögzítése s a zene
polifón ösvényeinek kutatása volt. A döntőjelentőségű kultúr
központ, a középkori Párizs, értékes eredményeinek azonban
egy dologhoz igen kevés közük akadt: a kereszténység művé

szi kinyilatkoztatásaihoz. Volt továbbá egy kollektiv zenei
megnyilatkozás, a gregorián, amely viszont nem tartozott a
zenetörténelem ama folytonosságához, amely szuggesztiv mű

vészegyéniségek munkásságában nyilatkozik.
A mozaikképek és himnuszok is javarészt anonymusok

munkája, de mégis egy-egy művészegyéniség alkotása. A dó
mokat emberöltők építették, de egy-két elgondolás juthatott
csak érvényre, hogy azután megállapodva: jövendő századok
nak hirdesse szülőkorának néhány teremtőszellemében reve
lálódott nagy liitét. A gregorián azonban a legvégső fokig kol
lektiv megnyilatkozás. Nemcsak mert kőberögzíthetetlen, ha
nem mert korábban még a kottairás fejlett, pontos formáit nem
ismerték: a dallamok tehát csakis egy állandóan fluktuáló éle
tet élhettek, egy folyton alakuló, továbbfejlödő, csiszolódó éle
tet. Egyes énekeknek variánsai keletkeztek, mások egymáshoz
hasonultak. Ebben a páratlanul dinamikus fejlődésben min
den dal találkozott a másikkal s ekkor kölcsönösen ki egyen
líthették egymás feszültségeit, színeit és formáit. Ebben a
Iluktuálásban individuális jelentőségük halványult el, de an
nál élesebben ütközött ki belőlük egy egyetemes kollektivitás,
melynek mindnyájan egyformán voltak részesei. Míndegyik
ben ugyanaz a lélek zengett, legfeljebb különböző törésekben
csillogva; alkotóik maga a keresztény közösség élete volt.

Palestrina roppant jelentősége pedig épp az, hogy ennek a
kollektív lélek-nyilatkozásnak ihletében foglalta össze az elő

dök évszázados műzenetörekvéseit. Művészete tehát egy lélek
individuális vallomása az egyetemes keresztény közösséghez
való tartozásról. örök idők számára felépített műremekekben,

(Palestrina tehát végső lényegében egy épp oly kettőssé

get szüntetett meg a keresztény világban, mint a magyar vi
lágban Bartók és Kodály, akiknek nagy munkája az volt, hogy
a zeneileg művelteket a magyarság felé, a magyarságót pedig
a zenei műveltség irányába indította.)

Minden nagy géniusz a közösség kollektiv műalkotásaiból

merít, ezeket a műalkotásokat a géniuszok sokszor teljesen ki
is merítik, amikor az utódoknak új alapok után kell kutatni.
Amikor a műzeneirodalom a gregorián-dallamokat végleg fel-
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dolgozta és magába szítta, az újabb zeneköltő generációk egy
re jobban kezdtek Nyugateurópa népi dalaihoz közeledni. Ezek
a dallamok új ereket nyitottak meg a zeneköltészet világában.
Bach János Sebestyéntől egészen Debussy-ig a zeneköltészet
alapanyagát jelentik.

És épp ma érkeztünk el a nyugateurópai népdalok végső
kimerüléséhez, amikor ezen az alapon már nem lehetett to
vább építeni. Új alapokra volt szükség. Ezt az új alapot találta
meg az orosz géniuszok szép kezdése után a magyar Bartók és
Kodály, akik Keleteurópa népzene kincsében a zenetörténe
lem hosszú időkre szóló új fundamenturnát lelték fel.

A legértékesebb népzene-anyag a magyar népi dallamok
csoportja, ez természetes, hiszen a magyarság a középkorban
Keleteurópa kulturális fókusza volt. S ami a legfontosabb: e
magyar dallamok egyik jelentős rétegében egy új gregorián
alapanyag sejtődik. Kodály egyik újabb könyvében világosan
megmondja: "A hangközök megválogatásában majdnem telje
sen egyezik a magyar népdal a dallamkultúra két csúcspont
jával: a gregorián énekkel és a Palestrina stílus dallamával."

Miután a keleteurópai népi dallamok Bartók és Kodály
művészetének alapját adják, részletesebb ismertetést érdemel
nek.

*
Szabolcsi Bence - kiváló zeneíró, aki (többek közt) a

XVI. századi magyar zenevilág feltárásában a XVI. század iro
dalmának ébresztőjével, Féja Gézával szellem-rokon - írja:
"A régi magyarság egységes népi kultúrát hozott magával az
őshazábóI. A legfőbb örökség, mely ebből az ősi egységből má
ig ránk maradt, a magyar népköltészet, a régi magyar zene."
Azonban: "A magyarság keleti eredete s nyugati világrészben
történt elhelyezkedése bizonyos mély kettősséget teremtett a
magyar szellemben s a magyar társadalomban." (Szent István
és Koppány ...) E kettősség megoldása: "ahol a keleti szel
lem, keleti tartalom megtalálja a maga nyugati kifejező formá
it". (A pogány alap a maga keresztény csúcsíveit ...) - A
megoldás egyre késett.

Azok a társadalmi rétegek, melyek az előbb osztatlanul
egységes népi magyarságból lassanként kiléptek, a nyugati
kultúrformákhoz húztak, de mert szintetizáló erőfeszítéseik

nem jártak sikerrel, a keleti gyökerektől elszakadva, sorvadás
nak indultak.

"A magyarság története ilymódon - írja Szabolcsi Bence
- a lassanként leváló felső rétegek s a lényegében változat
lanul megmaradó népi törzs életévé alakult; s míg a felső ré
tegek, leválásuk idején - mint megfigyelhetjük - mindig
bizonyos végső erőfeszítést fejtettek ki a keleti és nyugati for
mák összefoglalására, addig a változatlanul, vagy alig válto
zottan ősi életét folytató, "alulmaradt" népi közösség mint
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életének természetes formáját őrizte tovább az ősi nepi egy~

ség emlékeit: a régi magyar kultúrát s a régi magyar népdalt;
- sőt felszívta s ehhez az ősi anyaghoz hasonlította át mínd
azt, ami felette, mint (végeredményben rokon) "műzenel"

vagy irodalmi próbálkozás megindult."
"Ilyenmódon érthetővé lesz, hogy a magyar zenetörténet

legtermékenyebb korszakai, tehát azok a korszakok, melyek
ben bizonyos individuálisabb jellegű zenei kultúra szárnypró
bálkozásaival találkozunk, épp ezekre a "leválási" időszakok

ra esnek, amikor tehát egy-egy magyar társadalmi réteg épp
búcsúzóban volt az addig közös népi kultúrától; másrészt
meg világossá lesz, miért őrizte máig a magyar parasztság, jó
formán érintetlenül s jóformán egyedül a régi magyar kultúra
leghatalmasabb költői emlékeit."

Ma: mikor a parasztság is búcsúzni készül e hagyomá
nyoktól, ez a szinte öntudatlan történeti folyamat öntudatosult.
A tizenkettedik órában Bartók és Kodály feltárták és felölelték
ezt a százados műzenei kincsekkel gazdagodott dús hagyo
mányt, hogy nagy monumentumokban visszavetítve: egy új
honfoglalás roppant perspektívájában tegyék a nemzet szer
ves részévé.

"A szerencsétlen magyarság mindig egy tizenkettedik óra
hallucinációjában vonaglott" - írja Szabó Dezső, amikor a
magyar irodalom sajátos arcát vázolja. A zenében is így van:
a parasztságnál mélyebb társadalmi rétegünk nincs s a népze
ne-hagyomány legértékesebb zömét a falu fiataljai már nem
veszik át... Mindenesetre a magyarság arculatának jövendő

fejlődésére nem lehet közörnbös az, hogy a várva-várt nagy
szintézist a társadalmi nivellálódásnak paraszti életsikján
érte el.

A népzene jellegére vonatkozólag álljanak itt Bartók meg
határozásai, melyeknek szellemében a gregoríánt már koráb
ban vázoltam. - "Népzene olyan dallamokból tevődik össze,
amelyeket sokan és sokáig énekeltek. De ha dallamokat so
kan és nemzedékről nemzedékre énekelnek, akkor egyrészt
ezek többé-kevésbé át is fognak alakulni - itt így, ott más
kép, amott megint máskép - vagyis dallamvariánsok kelet
keznek; másrészt viszont eredetileg egymástól eltérő szerkezetű

dallamok egymáshoz hasonlóvá alakulnak át: vagyis közös sa
játságú, egységes zenei stílust eredményező dallamok kelet
keznek." - "A népzene nem egyéni művészet; lényegéhez
tartozik az, hogy megnyilatkozásának módja kollektív legyen.
Eredetileg nyilván mindenfajta népzene a falu életének csakis
valamilyen kollektív megnyilvánulásához volt kötve." - "Az
egyes népdaloknál a versszakról versszakra történő apróbb
változásoknak - főként a dallam cifrázó hangjaiban - nem
az az oka, hogy az énekes nem biztos a dolgában, illetve hogy
"rosszul" tudja a dallamot, hanem, hogy a népi dallamoknak
egyik legjellemzőbb, róluk le sem fejthető sajátsága éppen ez
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a változékonyság; a népi dallam olyan, akárcsak egy élőlény:

percről-percre, pillanatról pillanatra változik. Tehát nem
mondhatom: ez meg ez a dallam ilyen, amilyennek itt meg itt
lejegyeztem, hanem csak azt, hogy akkor, abban a percben
olyan volt, feltéve persze, hogy helyesen jegyeztem le."

A proteuszi változandóság, a daloknak folytonos egymást
csiszolása: egy kollektív nép-szellem állandó sodrásában tör
ténik. Azok a műdalok, városi dalok, amelyek ide tévednek:
csakhamar átalakulnak, nemes patinát kapnak s belesodród
nak a népi formula-rendszerbe. - Kodály említette egyszer
egyelőadásában, hogy a népdal keletkezését illetőleg ott tar
tunk, ahol az egyik öreg parasztasszony, ki szerint a népdalok
a "vizilányok"-tól, a tündérektől származnak. Kutatásaink után
csak annyit tehetünk ehhez - mondotta Kodály -, hogy ezek
a "vizilányok" valahol a Meótisz-tó vidékén lakhattak. (Ugyan
így mondhatjuk, hogy a gregorián a szeráfok muzsikája, hoz
zátéve azt, hogy ezek a szeráfok valahol Palesztina fölött szár
nyalhattak az azurban, kiterjesztve később világukat az Égei
tenger, majd egész Európa fölé.)

A feltárt népzenevilág legmélyebb rétegében honfoglalás
kora előtti formák élnek. Néhány tucat ezek közül párhuzam
ba is állítható ismert votják, csuvas és tatár, de legfőkép cse
remisz dallamokkal. Az egyezés olyan nyilvánvaló, hogy meg
kell állapítani: ezekben a dalokban a magyarság öshazájának
keleti tüzei égnek. "Amint a magyarság nyelve, bármennyire
változott, alapjában ugyanaz maradt: úgy népzenéje máig az
onnan magával hozott alapokon nyugszik" (Kodály).

A gyűjtött dallamanyag nagyobb része a magyarság fölött
keresztülhullámzó európai századok dallamainak beszüremlé
se, mellyek közül a régieket tisztán őrizte meg, az újabbakat
gyémánttá nyomta az ősi tőzegnyomás. A gregorián hatása igen
erős, a latin himnuszok elhatározó hatással voltak a régí ma
gyar verstechnika kialakulására is. Míg az Ázsiából hozott
dallamok hangneme pentatonális (g-b-c-d-f-g) - és bi
zonyos quintszerkezet (a dallam második fele egy quint-tel
mélyebben ismétlődik) jellemzi, - addig a magyar népzené
nek ősi európai emlékeiben egyházi hangnemek (dór, míxo
lyd, stb.) élnek. Idéztem Kodály megállapítását, hogya magyar
népdalok ez ősi, de legújabban feltárt csoportjának dallamai
leginkább a gregorián dallamokkal és Palestrina dallamaival
vannak rokonságban. A pentatonális hangsornál is meg kell
jegyeznünk Kodály mondását: "Ne gondoljuk, hogy ez sze
génység, primitivség. Minden nagy klasszikus stílust a szelek
ció jellemez inkább, mint az eszközök halmozása."

A népdalkutatás ekéje nemcsak merőben új anyagot for
gatott ki a magyar humuszból, hanem csak szövegükben fenn
maradt műköltői termékek szerves részét: a dallamát is. Sőt:

egyes dallamok néhány kezdetleges dallamjegyzés hieroglifáit
keltik életre. A folkloristának "leírhatatlan érzés azután -
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Ifja Kodály - egy regi Has kezdetleges ákombákomában az
életnek, a magunk életének egy darabjára ismerni ..." (Eh
hez hasonló, de mindenesetre profánabb örömet érezhetett az
a paleontológus, aki az eddig csak csontmaradványokból is
mert mammutnak egy teljes épségében Szibéria jegébe kon
zervált példányát fedezte föl.) "A nyugati népeknek - irja
tovább Kodály - a XIII. századig visszanyúló gazdag, írott és
nyomtatott dallam-gyüjteményeik maradtak. Nálunk ezt is a
néphagyománynak kell pótolni. A magyar "Monumenta
Musicae" értékesebb része nem a kézirattárak porából, hanem
élő forrásból, a nép emlékezetéből került ki." Mi tehát: "ör
vendjünk, hogy olyan ország fiai lehetünk, melynek még van
élő hagyománya, hogy a magyar zene Monumentáinak értéke
nem a modern szociális elhelyezkedésben.) Mikor gyüjtéseit
sebb fele nem a könyvtárakban szunnyad, hanem élve él!" (Fro
benius Afrikába ment kutatni az őskultúrát, a népek paradi
csomi állapotát; Kodály az eldugott magyar falvakban talált
rá erre. Persze egyelőre csupán az ősi lélek-erdő avarjában s
végezte: "volt akkor Magyarországon egész csomó olyan falu
is, ahol sem tanító, sem pap, sem jegyző, szóval "úriember"
nem lakott és éppen ezek voltak a népkultúra és a népdal leg
virágzóbb helyei, ahol a homogén egyöntetűséget semmi sem
zavarta." Egységes, homogén kultúrát talált e helyeken, kul
túrát: "amelynek az a dal elválaszthatatlan része, mintegy
tetőpontja, de mindenesetre szerves kivirágzása." "Olyan kul
túrára kell gondolnunk, melyet írás és olvasás nélkül is meg
lehet érteni, de amelyben megvan a kultúra főtulajdonsága,

az, hogy részeséf felvértezi minden eshetőségre és boldog em
berré teszi míndaddig, míg a neki megfelelő életkörből ki nem
lép."

A még el nem sodort falvak mélyén, lenn, a magyarság
keleti eredetű s egy keleteurópai szellemprimátusban átizzott
dalai húzódtak s mint megannyi alvó Csipkerózsa, várták a ki
rályfit, aki felébressze őket. Kodály és Bartók ősi lélek-üzene
tek hangját hallották meg, elhívás indította őket, hogy feltár
ják Avar-domb ékes kincsét, hogy eldugott falvak viskóiban a
lélek ládafiából öreg parasztasszonyokkal szedessék elő.

"Hogyan történhetett - veti fel a kérdést Kodály anagy
munka neobarokk részvétlenségében -, hogya nemzet a tu
lajdon lelke legsajátosabb kifejezését, zenei tradícióját any
nyira elhagyja, elfelejtse, hogy most, mikor újra felhangzik:
előbb meg kell szokni, mint egy elfelejtett nyelvet, újrameg
tanulni ? Elég magyarázat rá az elmúlt két század politikai és
társadalmi története. A rettentő vérveszteségek okozta hiá
nyokat mindig idegen bevándorlókkal pótolták, akiknek elma
gyarosodása csak lassan és tökéletlenül ment végbe. Ezeknek
természetesen idegenül hangzott a régi magyar dallamkincs,
amennyiben egyáltalában szembekerültek vele. Erre azonban
egyre kevesebb módjuk lehetett. Mert a XIX. század elejétől
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a magyar köznemesség is mindinkább idegen művelödés ha
tása alá jutott."

Van azonban még egy ok: a felgyüjtött népdalok szelleme
klasszicitást sugároz, ez a szellem pedig szöges ellentéte a
multszázadból ittrekedt német romantika szellemének. Az
egyes népdalok "kis arányaikban éppoly tökéletesek, akár
csak a legnagyobb-szabású mestermű", Mindegyik "tökéletes:
mert kiegyensúlyozott egység az a kultúra, amely létrehozta".
Ennélfogva: "Klasszikus magyar zenét másban, mint a nép
hagyomány néhány ezer dallamában nem találunk. Ez egyelő

re a legtökéletesebb kifejezése a nemzeti léleknek. Nemzeti
és nemcsak népi, mert valaha az egész nemzeté volt" (Ko
dály).

De mi is a "klasszicizmus" és mi a "romanticizmus"? Ez
épp oly koronként ingadozó kifejezés, mint a "népdal" - ezért
gondosan körül kell járnunk korszerű értelmezésében az egész
zenetörténetet.

Demény János

VÉGH GYÖRGY:

HÓFÚTTA PESTI UTCÁN
Hegedús Zoltánnak.

És megyünk mi vígan a télbe,
a nedves járdán cuppog a régi cipőm,

s mondjuk: Kosztolányi ha élne,
most kószálnánk véle e téli időn.

Szájamról mint hűs tej csorog le versed,
mit szavalva sivítok a szélnek,
S a körúton bámul a bamba tömeg;
nini: bolondok, rímbe beszélnek!

Kibuggyan számon kedvesed neve: Eszter,
Szemedben felvillan a tünde alak
és látom én is, keblén aranykereszttel,
mikor ringott haján a szalmakalap.

És megyünk mi vígan és fázva,
zilált hajunkra halk eső pereg,
a fák ágain mintha szél hárfázna,
- köröttünk oly búsak az emberek ...
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