
VOLLY ISTVAN

"SZENTÉNEK" A SZABADTÉREN ÉS UTCÁN
Kodály Zoltán már felfigyelt karácsonyi énekeink vidám táncritmusára,

mely lassan eltűnik az utcáinkról, a karácsonyi köszöntőkkel együtt. Az ő gyer
mekkorában nemcsak az utcán zengett a pásztortánc. hanem III falusi dudás az
éjféli misén bement a templomba, és a kóruson is elfújta. Nem csoda, ha ilyen
kor a templomi fapadok alatt titkon topogni kezditek a lábak ...

Ajtatos búcsújáróink pedig külországokból hazaplántáltak nemegyszer olyas
féle friss dallamokat, amelyek indulónak is beille1Jtek volna. Komoly egyházze
nész a fejét csöválta, ha ilyenekkel léptek be a búcsúsok a templom íve alá.

Szabolcsi Bence zenetörténészünk is szóvá tette, hogy a régi egyházi zenébe
sok világi dallam áramlost be észrevétlen vagy szándékosan. Hiszen Luther
egyenesen kijelentette, hogy nem kell minden jó dallamot meghagyni - az ördög
nek!

A világi dallamok és táncritmusok belepása vagy beültetése a templomi
"szenténekek" közé régi történelmi folyamat. Haszna volt belőle a népdalgyűj

tésnek is, mert sok elveszettnek vélt világi dallamot leltünk föl a templomok
táján.

Ellenben a f'ordítottjára, hogy "szentének" dallrumából legyen világi nóta,
vagy tánczene, a múltban ritkán láttunk példát, napjadnkban azonban mind su
rűbben bukkanunk rá ilyen folyamatra is. A legérdekesebb volt 1958-ban a hí
res Pancsoló kislány dallama, mely szinte hangról hangra történő kölcsönvétel
volt: eredetije egy ősi dalmát Mária-ének, "Zdravo budi Marí]o ...", mely év
századok óta zeng Kotortól Bledig a dalmát tengerparton.

Érdekes az európai dallamvándorlások mai útja - folyamata, és ebben a
"szentélnekek" dallamainak sokszor frissítő, színező hatása jelentkezik. Luther
szinte beparancsolta a világi dallarnokat a templomokba, manapság pedig mintha
épp az ellenkezője történnék: sok jó dallam kilép a hűs bolthajtások alól, és a
napfényes utcán él tovább. De hogyan."! ...

Kilenc országban jártunk az utcazene nyomában, jártunk Észak- és Közép
Európában, és ezen a turista-úton tett tapasztalatainkról számolunk be most,

Helsinki tündéri tengerpartján elárvultan áll az egykori olimpiai csónakver
senyek lelátója. Azaz dehogy is árván! Derűs nótázás hangzik föl benne, és száll
a tengerre ...

Fölsietünk a lépcsőkön és a fedett lelátón legalább ezer főnyi közönséget ta
lálunk. ülnek és énekelnek. Az újonnan érkezőket vidáman köszöntik: új éne
kesmadarak érkeztek! Látszik, hogy itt mindenki jó. barát, jó szomszéd, sőt da
lostárs! Az érkezőknek helyet szorítanak, dalos fűzetet nyomnak a kezébe, és
rnosolyogva bíztatják, nyissa csak ki a száját: tilt az is énekel, aki nem tud! ...
Véletlenül ismerős finn népdal zendül: Szép az én kicsi angyalom, hej, csak bús
n,e volna! Még III budai képzőben tanuLtuk. Olyasféle dallam, mint a kanásztán
cainké. Beleénekelünk az ezres kórusba - magyarul. Jól kezdődik a mulatság !
Egy óra alatt legalább félszáz éneket. elénekel a lelátó, dr. Jonleo Pesola, volt
operaénekes és tanár-karnagy vezeti a közös énekórát. A lelátó alján állpulö
verben, simlis, kék tengerészsapkával. . Mikrofonba mondja, rnelyik dal követke
zik, és amíg előlapozzuk, elmond egy jó viccet. Fínnül nem értünk, így akkor ne
vetünk, amikor a többi. Sok a polka- és a mazurka-rítmusú dallam, az AABB
fonna. Gyorsan lejegyezzük a dallamokat, és a következő verseket már mi is
énekeljük a füzetből. Némelyik dalocskának tucatnyi verse is van, eltart egy-két
percig. Kísér egy harmonikás.

Néha zsoltáros áradású dal szövődík a szabadtéri mulatságba: ~asárnap

csend honol - fordítja a szöveget a szomszéd. Ime, eljött a .,szentének" a sza
badtérre. Aztán :liilmdal következik, nemcsak népdalok. Az omsz románcokra em-
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lékeztet ez a terere emelkedő moll dallam: Rózsadal a címe, és az egyik moziból
költözött ide a délutáni nótás találkozóra.

Észre se vesszük, hogy fehér habot ver a tenger, és vijjogva szállnak a si
rályok. Valaki 'izgatottan integet a kék-fehér nemzeti zászlóval, hogy siessen ki
a vízből az a csónakázó pár. Hirtelen nyári vihar támad. Az ólomszínű felhők szín
te a tengerbe lógnak, és megered a zápor. Bever a tetőnk alá is. A karnagy fel
ölti az esőköpenyt és vezényel tovább. Külön köszönti azokat, akdket a zápor ker
getett ide közénk, Amíg csurgatják, facsarják magukról a vizet, elkezd egy dalt
az elázott emberről. Nagyot nevet a társaság, tetszik az ötlet! Még az elázottak
is éneklik az elázott ember dalát.

Ilyenféle derűs szórakozás a közös énekóra a Helsinki-ri tengerparton, A vá
rosi ídegenforgalrní hivatal rendezi és hírdeti, és a rádió egyenes adásban közve
títi. Ezúttal éppen egy magyar rendező vezette a közvetítést: Szintay István, aki
a gyakorló idejét tölti iltt.

Bárha a magyar népdal-mozgalorn is kítalálna efféle vonzó formát Buda
pesten: önfeledt, közös éneklést, és nem rémítgetnék többé komolyszavu "zsűri

bizottságok" vállalkozó kedvű népdalénekeseinket!
A friss virágoktól illatos tengerpartról az ezernyi énekes vidám arcát fe

lejthetetlen emlékként viszi magával mánden vendég.
Stockholmban ugyancsak virágok között találkoztunk egy kisebb szabadtéri

ének-zeneegyüttessel. A 25-30 tagú ifjúsági kórus a Kunstgarten szabadtéri szín
padári állott, délutáni napsütésben. Tőlük jobbra három trombítás, balra gitáros,
dobos, bőgős és zongorista helyezkedett el. Ezek a svéd fiatalok egy órán át csu
pa "szenténeket" énekeltek, muzsikáltak; és milyen tempóban! Mindjárt a be
kezdés szvinges indulódal volt, csak a szövegből kihangzó "Jézus-Mária" árulta
el, hogy "szentének" szól. A "szenténekek" formája - vers és refrén is - a tánc
dalokét követte. A refrént sokszor együtt énekelte velük a közönség, Sokan a pa
dokon ültek, mások a virágágyak szélén. A közeli cukrászdában errefelé fordí
tották a székeket, és a fagylalt mellé ingyen muzsíkát kaptak, Sőt "tanítást" is:
egy kopaszodó ifjú két-három "szentének" után "szentbeszédet" rögtönzött, már
amennyit a csapongó figyelrnű közönség elbír. .

Egy fiatal, fitos orrú, szőke énekesnő Inga-May 'Johansson saját gitár kisére
tével adta elő a "Jézus-énekét". Szerzeményo olyan volt, mint egy hawaí lassú
táncdal. Megtapsolták, ismételnie kellett. Előadás után elmesélte nekünk, hogy
zeneakadémiát végzett, több hanglemeze forog, és átnyújtotta dedikált kottáját,
melyet gitáros fényképe díszít. Megtudtuk. hogy' édesapja hanglemezgyárban dol
gozik, bizonyára ez is elősegíti' hanglemez-sikerét, de tény, hogy lemezei és kot
táj - csupa "szenténekkel" - jól fogynak.

Egy-egy ilyenféle hétköznap délutáni szabadtéri "szentének"-műsor szinte hoz
zátartozik Stockholm utcazenéjéhez.

Ilyenképpen nem meglepó, hogy az itteni ifjúsági tánczenébe is belecsúszik
olyan dallam, mely inkább "szentének", mínt világi színezetű,

Amikor az első ember a Holdra lépett 1969. július 20-án, este a svéd rádió
egyórás ifjúsági hangversenyt adott, csupa olyan dalt, amely a Holdról szólt és
jó részét aznap szerezték a város ismert ifjú táncdalszerzői, grtárosaí. A rögtön
zött hangverseny színhelye egy hajóklub vobt, öreg bárka a tengerparton, Iam
pionokkal, papírdíszítésekkel, kis bárpulttal, és meghívott közönség ült a tábori
székeken. padokon és a kötélcsomókon, kinek hol jutott szűkös hely. Stockholm
népszerű "trubadurja", egy testes és jó humorú kikiáltó vezette az egyenes adást
meglepő közvétlenséggel. Tucatnyű szólísta és kisegyüttes lépett föl, köztük a tri
nidadi is. és az egyik nagykalapos ifjú "hangszere" két fémdoboz-tető volt, be
lekalapált körökkel, és a körökre ütve csodálatos zengő dallamokat játszott.

A húsz éves Ali Hambe, stockholrnd asztalossegéd, kedvelt slágerszerző sa
ját gitárkíséretével adta elő erre az alkalomra komponált "hold-dalát". Lassú
táncütem volt, kellemes muzsika, de kísértetiesen hasonlított régi európai "szent
enek"-dallamra.
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Amszterdam közepén, a királyi palotával szemben áll a fehér márvány hősi

emlékmű. Széles, kerek talapzatát ezen a nyáron megszállták a vándormadárifjak,
az úgynevezett hippik. Éjjel kivált megsűrűsödött a sereg, és ott aludtak a kövön.
Volt, aki hálózsákot bontott, de a legtöbb csak a csomagját, vagy egy ruhadarab
ját gyúma a feje alá pálmának, és a csillagos ég volt a takarója, illetve az a
sok fényes világitótest és szempár, mely esténként körös-körül rájuk szegeződött.

Valóban érdekes látvány volt, kivált a "szerelésük". Nyugodtan mondhatjuk, hogy
rongyosak és píszkosak is voltak szép számmal közöttük. Több este oda látogat
tam, hátha hallok igazi gttármuzsikát, hiszen többnél volt hangszer, de kiderült,
hogy az inkább dísz az oldalukon, ruíritsem művészetük tükrözője, Ellenben minden
este megszelal t az ülő és elfekvő sereg közepéri egy kopaszodó fejű, nagybajuszos
"török", és hosszan elnyújtott kolorált dallamot énekelt, melyből ki-kíhangzott
sűrűn az "Allah, Allah". A mosztárí mecsettorony müezzíniétől hallottam hasonló
esti dalt. Ez a "török szentének" estéről-estére óriási sikert aratott, pedig hosszú
volt, mint a Szeritiván-éji ének, néha éjfélig tartott, mégis nagyon "bírta" a hip
pisereg!

Talán ebből is tánczene-motívum válik hamarosan?
így találkoztunk "szen1énekkel" a szabadtéren és utcán, Észak- és Közép

Európa délutánjaín, nyárestéin. Alig-alig [elentett vallásos élményt, inkább szó
rakozást, [átékos időtöltést. Az ifjúság nem is tudja, hogy amikor dallamokat sze
rez és saját világát kívánja kifejezni, a kifejezés zenei eszközeit néha - akarat
lanul - igen régi hagyománylanesből kölcsönzi.

Haragudjunk-e érte, hogy a tiszteletreméltó hagyományokkal rendelkező

,,szentének"-kIincs egy-egy dallama manapság el-eltéved a szabadtérre, az utcára,
söt táncdal kerekedik belőle ... A jó Huszár Gál jut eszünkbe, aki majdhogynem
elkáromkodta magát, olyannyira kifakadt azok ellen, akik nem átallották Krísz
tus szerit dicséretét kocsmán és virágénekek között "kordéra zengeni" ... Mit ért
el vele? - A "szentének"-dallamoknak innen 000- és onnan ide-vándorlása ko
ronként változó erővel folyt és folyik. A kutatók vagy felfigyelnek rá, vagy nem:
de hogy népzene-rnozgás ez is, az tény. S nemzetközi méretekben történik ma is.

RASZUL GAMZATOV
(Szovjet-avar költő)

IMÁDSÁG

Ha széttekintesz a kéklő oromról,
hol kézzel tcipinthatod az eget,

. s hallod a folyam hangját a szorosból,
e sok százada zúgó éneket,
ha fölnézel a köröző madárra,
s látod, hogy ballag a nyáj a hegyen,
imádkoznál, Bzülőhazádat áldva,
bár nem imádkoztál még sohasem!

Ha a tengernek hajó-távolán át
megpillantod, hogy halványul a nap,
mintha egy bágyadt, tíz-sugarú lámpát
lassan lecsavarna az alkonyat,
s ha látod aztán, hogy süllyed a mélybe
tűz-csíkot vonva a széles vízen
imát mondva hullnál előtte térdre,
bár nem imádkoztál még sohasem!

Látod, ahogy űldögélnek a vének,
borzolva mind dér-lepte, ősz haját,
és századszor is megrendülve nézed
a csecsemőjét szoptató anyát,
és mindent, minden földi-égi dolgot
érteni szeretnél... 1!Js akkor a
szavad elhal, ima feszíti torkod,
bár imát nem hallottál még soha!

Balássy László fordítása

464


