
GULYÁS PÁL:

A TISZTA DALLAM NÉPE
(A KALEVALA ELÉ.)

l.

Boldogok az olyan népek, akiknél a lét és nemlét kérdése széba
sem jön. Határtalan a kiterjedésük, mint a tenger. Az angol, a kí
nai, az orosz, a német: élhetnek át politikai válságokat, kévered
hetnek véres háborúkba, változtathatnak kormányrendszereket. A
fundamentum, az alap, változatlanul erős. Próteushoz hasonlít a
faj: minden teremtmény alakját magára öltheti, de lényege ugyan
az marad.

A magyarság évszázadok, sőt talán már keletkezése óta lélek
vesztőn egyensúlyozik. Himnuszunk és Szózatunk a hamleti lenni
nem-Ienni gyászindulójától terhes. Kazinczy előtt, Széchenyi óta s
Adyn keresztül: önnön elmúlásunkon és megmentésünkön tépelő
dünk. A magyar szö: van-e ennél árvább teremtés? S van-e ennél
gazdagabb?

Lehet-e a szót sterilizálni, csirátlanHani gyökerétől? A ma
gyar szö vajjon pusztán fogalmi egység, amelyet a nemzetközi bör
zén cinikus fölénnyel cserélhetünk egy könyvkiadó-elearirtg kozmo
polita szabályai szerint?

A szó mögött egy nemzet, egy közösség életigénye lüktet. Jaj
annak a szönak, amelyik olyan, mint az elkötött kéz, vagy láb:
megszünt benne a milliók vérkeringése. Üszkössé válik, lerothad
és leesik.

A szót meg kell védeni! A szóért síkra kell szállni. A szó vi
rág, - mondják becézve. De a virágot nem keII-e szirma, színe,
illata alatt ápolni? A virág pusztán esztétikai csoda? Impresszio
nista jelenség? Szintünemény? Nem kell-e gyökere körül megja
vítani a talajt? Nem kell-e megvédeni a rágó férgektől? Ime, a
legelzárkózottabb írástudó, ha nem akarja cserben hagyni saját
fészkét, kénytelen páncélt ölteni magára, kezébe csatabárdot ven
ni, mint egy keresztes vitéz. Az az irodalmi öncélúság, amelyik
saját körén, kellemkörén, nem mer átpillantaní, önmagának ássa
meg a sírját. A szö mögött életigény van. S ez az igény több mint
a szó, Elsődleges.

II.

Lehet-e végső fokon a művészí igényt elválasztani az emberi
igénytől? Vannak határmesgyék, ahol a két igény összefonódik: a7.
irodalomtörténet ezeket az alkotásokat szerettette meg velem. Ezek
nél nem tudjuk már, melyik terület kié. A művészet birodalmában
járunk-e, vagy a valóságos élet birodalmában? Aki az édesanyját
sohasem ölelte át túláradó szívvel; aki nem érezte a mérhetetlen
szakadékot, a metafizikai súlyt, sírja vagy elképzelt sírja fö
lött, az ilyen bizonyára közönnyel olvassa a többezeréves Hornérost,
azt a híres jelenetet, amikor Odysseus találkozik az Alvilágban,
Okeanos végső határán, halott édesanyjával: feléje tántorog s edzett
férfikarja háromszor csapódik össze, hasztalanul, egy üres ár
nyék körül ...
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Igények összeütközése a művészet, Minden ember - faj, osz..
tály, nemzet - a maga alakulása igazságát akarja kiterjeszteni a
többivel szemben. Alakulási "igazságok", - amelyek egyébként
könnyen lehetnek hazugságok - küzdenek egymás ellen. Minden
irodalmi mű életalakulásból fakad s benne lappang a kiterjedés.

A magyar SlÓ, a magyar alkotás is ki akar terjedni. S itt az
alkotások, különösen a magyar alkotások tragikuma. A szó csak
jele, jelképe a mögötte lappangó igénynek, az igény elsődleges. S
bennünket, magyarokat, részben ezért nem értékel eléggé a kül
föld, mert külsö föld, azaz: igényeink titkos kamarája nincs előtte

felnyitva. Minékünk kötelességünk ismerni az orosz igényeket, a
germán igényeket; egy kis Goethe-vers mögött (Ober allen Gip
feln ...) kitapogatni az egész Goethe-komplexumot. De ki törődik

a magyar igénnyel, a magyar komplexummal ? Kulcs nélkül bajos
bejutni egy közönséges kaszniba is. Hát hogy lehet bejutni "kulcs"
nélkül az eleven kamarába, amelynek neve - nemzet?

II.
S most jön segítségünkre a rokon Észak. Most jön segítségünk

re Suomi, a tiszta dallam népe. A rokon Észak megvált bennünket
ft meddő tűnődéstől. Az önmarcangolás elvérzésétől.

Mit rejt hát végső fokon a szó? Mi van hát a végzetes szó
alatt elásva? A nemzet dallama. Az a ritmus, amelynek láthatatlan
parancsszavára rohannak életbe és halálba milliók.

A Kalevala sorsa felé fordul most tekintetünk, a finnek északi
országa felé. Ezt az országot most csillogó fehér hó takarja. De ha
elfut is róla a szép fehér hótakaró, Suomi népét tavasszal és nyá
ron is altató, békítő fehér hó ringatja: a Kalevala tiszta dallama.
Akkor is ez a dallam ringatja, amikor megreszketnek fenyvesei
fölött az Apokalipszis robbanásai. Suomi csendje erősebb, mint az
Apokalipszis.

Ki érti ezt? Ime, itt vagyunk az igénynél, az életigénynél. Itt
vagyunk az északi életigénynél, amely a Kalevala mögött zeng.

A tiszta dallam életigénye ez. Hogy legyen az életünk, mint a
dal, tiszta. Ezért a tisztaságért dobják el életüket a testvér Észak
milliói. Milliói? Nem túlozzuk a számokat? Inkább ezrei, tízezrei...

Igenis, milliói I A minőség itt legyőzi a mennyiséget, még ha
ez utóbbi kerekedik is fölül. Egy zárt térben egész világ rendszere
foroghat, önmaga számára, mégis az egész Univerzumot boldogí
tóan. Ilyen önmaga számára zárt és a Mindenséget boldogító dal
Iam van elrejtve a Kalevalában. Aki ezt a dallamot ismeri, az ok
vetlenül örökre rabja marad. S aki rabja marad, igyekszik úgy ki
terjedni a valóságos élet terében, ahogy - Suomi terjed ki, ft
tiszta dallam népe.

III.
Még ma is élénk emlékezetünkben van talán néhányunknak

Uuno Hannulának, a finn kultuszminiszternek, magyarországi lá.
togatása. Néhány éve történt csak, de évszázadok választanak el
már ettől az eseménytől. Visszaidézem hát egy-két pillanatra ezt a
jelentős rokoni látogatást. A magyar rádió a legkisebb faluba is
közvetítette hangját Uuno Hannulának. Aki azonban méla kultúr
álmodozást várt volna a finn kultuszminisztertől, a Kalevala őré
től, - vagy inkább a Kalevala őrzi őt? - alaposan csalódott.
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A finn kultuszminíszter beszéde beillett volna pénzügyminisz
teri beszédnek is. Csupa statisztika volt. Költségvetési táblázatot
közölt a finn népiskolákról; hangsúlyozta, hogy Finnország első

, sorban földműves állam. A tiszta dallam népe tehát a föld erejét
maniíesztálta.

Meglehet-e ezt érteni itt Magyarországon '1 Nálunk a középiskola
egy-két osztálya már csillagtávolba taszít el a földtől. Még a föld
műves is menekülne nálunk a városba, ha tudna... Alig végez
egy-két polgárit fia-leánya, már városi úrként feszeng s toronyma
gasságban lebeg a föld felett.

Mi ennek a magyarázata? S hogy lehet feloldani a finn ellen
mondást: a finn dallam-valótlanság és márka-(pengő)-valóság üt
közését?

Nem ütközik a finn márka és finn dallam, nincs itt elleamon
dásl A finn kultuszmíniszter reális szavait a Kalevala dallama
fedezte.

A finn tanulság: a legnagyobb dallam: a legnagyobb realitás.
Hát a magyar tanulság?
Bartók és Kodály felfedezése napfényre hozta a magyar ze

nét. Bartók és Kodály visszavezetett és levezet bennünket a magyar
kultúra ősforrásáig. (S jegyezzük meg mellettük és előttük annak
a kedves jó vejnemöjneni férfiúnak a nevét, aki az idén S4-ik
életévét tölti be. S most, hogya Kalevala immár negyedszer kerül
a magyar nép, sőt most kerül csak méltó példányszámban a ma
gyar nép széles rétegei elé, - a Magyar Élet kiadásában _. nw
egy pillanatnyi csönddel hódolnunk 84 év 840 évnyi teljesítménye
előtt.)

Megható Kodály Zoltán vallomása a mély magyar zenei fel
fedezésről. A magyar nemesi középosztály a mult századokban
míért nem vette észre a Vikár-Kodály-Bartók dallamot? Pedig e
dallam ott várt felfedezésre a jobbágyok szerény kunyhóiban !
Miért nem vette észre a falusi középosztálv ezt a dallamot a mult
században, Liszt Ferenc híres zongorajátéka varázslatán át és e
varázslat ellenére?

Pedig csak tíz lépést kellett volna tennie, a nemesi kúría ám
bitusától a falu széléig. De, sajnos, a magyar nemesség ezt a vég
zetes tíz lépést nem tette meg.

Hála Istennek, éppen csak a tizenkettedik órában, századunk
elején, megtörtént a végzetes tíz lépés. Ennek az eseménynek lehet
szimbólikusan is értékelni jelentőségét. Sokszor csak tíz lépés kell
ahhoz, hogy száz mérföldet ugorjunk. S akárhányszor a százmár
földdel száguldók vesztik el lelkük elől az életet.

Paradox vagyok? Ez a rokon Észak paradoxíája, Ezt a para
doxont rejti a tiszta dallam népe.

S most ez a paradoxia kiváltképpen időszerű, Mi a Kalevala
summája? .

Most is azzal válaszolek erre a kérdésre, mint ezelőtt hat év
vel, mondhatnám úgy is, hatszáz évvel, ezelőtt válaszoltam ("Út a
Kalevalához"). Hadd mutassam fel az akkori válaszomat szomorú
büszkeséggel. Bárcsak ne így kellene most válaszolnom . .. De a
Kalevala szelleme áll rnögöttem s ez a szellem megvédi a kis né
peket. A Kalevala: a kis népek apológiája.

Mi tehát a Kalevala esszenciája?
Az, amit már Csokonai Vitéz Mihály így fejezett ki nálunk

csodálatos ódájában ezelőtt 140 évvel:
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Tebenned úgy csap a poéta Széjjel,
Mint a sebes villám setétes éjjel,
Midőn teremt új dolgokat
S a semmiből világokat!

Kihez intézte Csokonai ezeket az elektromos igéket'? A "Ma
gánossághoz". S hol robban ki egy kis kacsa tojásából. azaz a Sem
miből a csillagok világa? A Kalevala tengerének magánesságán.
Ez a kalevalai tenger-semmi, ez a semmi fölötti Semmi: ez a Ka
levala indító kiáltása. Ez a kiáltás hozott bennünket közelebb most
már a Kalevalához,

Mert bizony sokszor álltunk már közel a Semmihez. S a Tör
ténelem még sokféle próba elé állíthat bennünket. De a Kalevala
éppen most jön segítségünkre.

"Kevés ide már Ady tragikus pátosza, i' Nagy Tivornya g6zf'
felett: Véres bor koponya-pohárban, Hajtsd föl, Világ, idd ki fe
nékig ...._. Kevés ide már az aischylosi máltóság lázongása és ke
veset érnek már János apokaliptikus víziéi. Kevés ide már az
Edda: a Ginnungagap tátongó ürege. Nem a germán Ázok kakasa
kell már ide végítéleti riadónak, az aranytollú óriási Gollenkam
be ... Hanem egy kis kecses kacsamadárka : ez még bátran szem
benéz a Semmivel".

Ezelőtt hat évvel így fogalmaztam meg a Kalevala paradoxiá
ját. Most az Idő fogalmazza így meg.

GttlYá.~ Pál

VÁROSI ISTVÁN:

T~KOZLÁSOM

Két szemem kél pöttöm angyaikának adtam.
Vigyék vigaszul a villogó golyókat
Nem láló szemeknek fehér patyolatban.

Ké! fülem letéptem ánrilisí szélnek.
Hallgalózza meg ha pelyhesedő szájak
Pityergő, esengő meséket meaélnek.

Rábíztam a nyelvem rikkantó rigókra.
Hadd szülessék rajta permetező felhők

Csöppjein lehulló csengetyűző nóta.

Pillogó csillagra két kezem letettem.
Szemérmes csillagfény nyugtató szép gyöngyét
Tenyeremből kapja sereg árva ember.

Lábaim kötöztem orkán kerekéhez.
Hadd hozzák szaladva messze füvek írját
Olyannak, ki csonka, olyannak, ki éhes.

Szívemet hűs erdők földjébe vetettem.
Gyöngyvirágok nőnek szagosan belőle

Kivilágosítö hajnali tüzekben.

Mindenem kitéptem, mindenem odad!am
Tékozlóbb poétát nem fogant a század
Se könnyben, se gyászban, se pünkösdi dalban ...
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