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magyarsaga
Nem ott kezdődött, ahol mi az itteni életünket eredeztetjük. Sokkal előbb! Ott,

ahol az alapréteg magyarsága még nem alakult néppé, nemzetté. Ettől a kezdet
től látta a magyart a jeleníg, sőt a megálmodott jövőig. Ez az időtlen látás mín
den irányban összefogta az okokat és a következményeket. Ezért állt meg példa
kepeinél. a magyarság nagy teherhordozóinál, mert csalhatatlanul kiérezte tetteik
ből, sőt szándékaikbój azt. ami épItettebben az országban.

Mint zeneszerző, nem tehetett hitet eszmélkedésseű, okkifejtéssel. Ez nem az
ő kenyere. De igenis azzal, hogy a költőktől megfogalmazott gondolatot olyan
hangzó hitvallássá tette, amely ráirányította az ország figyeimét az ő eszmény
képeire.

Az idő nélküli látással együtt járt nála a térnek részekre bontás nélküli látása.
Ha valakinek módja volt vagy személyében, vagy tanításában megismerni ezt a lá
tásrnód-kialakulást, észrevehette, hogy az általa sokszor megemlített mí llenníumi
élmény pillanatok alatt tudatossá tette a negyedikes gimnázístában míndazt, amit
a nagyszombati érseki gimnázium tanári kara hivatása szerint, annak magas fokán,
útadett növendékeinek. Ez a pedagógia természetessé tette benne a hazafias érzés
meg a hitvallás eggyéolvadását, Sohasem vitázott azon, hogy a keresztény és a
magyar hogyan fér össze. Egyetlen lényeggé lett míndkettőnek egyetlen életsta
lussá alakulásával. Mindkettőnek időhöz kötöttségétől idegenkedett, de a felismert
örök érvényt magáévá téve, rátette életét. Ódon tűzzé vált ez, az eggyé lett kettő,

és lénye ékszerként ragyogott míndenki előtt, aki valamit is megsejtett ebből.

A teljesség Iátásában élete folyamán mindig arra világított központként, amire
éppen csalhatatlan lényeglátása szerint a legnagyobb szűksége volt az országnak.
Hol az öntudatot vagy a függetlenséget; hol a céltudatosságat vagy az egybetarto
zást, hol a külső, szervezetí megújulast. vagy annak lélekkel való átitatásat. Mín
dig előbb látta az egészet, mínc a részeket. Ezért harcolt egész életén át a csak
részeket látókkal.

A jövő nemzedékért

Mikor olyan naggyá nőtt a magyarság évezredes kérdéseiben, hogy feleletei
a hozzá intézett kérdésekre, itthon és külföldön egyaránt, már rnínden honpolgárra
vonatkoztak, akkor nőtt a Iegnagvobbra a jövő nemzedék előtérbe állításával. Ak
kor lett számára magyar kérdés az általános iskola, majd az óvoda művészi ma
gaslatra emelése, azok sajátos köreiben, az ének-zeneoktatásban, sőt a művészi

mozgáskultúrában is. sok ellenkezést és gúnyt ki váltott elmélete, mely szerínt az
énekes játék szerves része magyarságunk öntudatos kifejlődésének. fényes bizo
nyítást nyert azzal, hogy utána, ha nem is az ő hatására, de önkéntelen bizonyí
tására, egymás után jelentek meg elméleti és gyakorlati tanulmányok egy-egy nép
sajátos énekes játékairól, mínt a nép hazafias nevelőeszközéről. A tudat alatti
magyarság egyik fontos, de nem eléggé méltányolt támasztékat látta a sajátos,
nemzeti játékok gyakorlásában. Ezzel a magyar jeUeg beszédben, mozdulatban,
testtartásban, mozgásban többlettartalmat kap.

A sajátos magyarságféltés nem tett különbséget ország és ország, nép és nép
között. Ahogyan egységben látta saját hazánkat, úgy látta egységben a kulturális
és művészí veszélyt is, bármelyik nép részéről jött. De mégis visszatérően kiemelt
egyet, a német kulturálís és művészí veszélyt, mely egyeduralomként akart ránk
törni. 1526-ot éleslátóan választónak vallja, mínt az európai magyar művészetí

műveltség rneglngatóját. És amit eleinte megint csak Iényeglátóan vallott az ad
digi történelmi adatok alapján, fényes bizonyítást kapott a népdalkutatásban, elem
zésben, összefoglalásban, rendszerezésben. összehasonlító rokonnép-kutatásban, ,Ott
látta bizonyítottnak élesen megfogalmazott és még népzenei órákon is hangoztatott
féltő szavait. Tartalmilag így hangzott: Merítsünk az ősi magyar forrásokból. Nem
akarunk szellemi gyarrnata lenni egyetlen országnak sem. Tanuljunk mindenkitől.

De csak azt olvasszuk be ősi magyar kultúránkba, mely a magyar nép javát szol
gálja, Ne vegyünk át semmit másod-harmadkézből,mert az már nem épülhet be
a magyarság európai közkincsébe.
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Oshaza kutatás

Nem földrajzi és néprajzi tömbben kereste az őshazát, hiszen a szakemberek
ezt lehetetlennek tartották, hanem olyanokban, melyek ezer és ezer kilométerek
után is felbukkannak a legkülönbözőbb népkeveredésben. De csak akkor, ha mínd
egyik tisztán megtartja a maga őselernett a közösséggé válás után is. Csalhatatla
nul igényelte a rokonnépek kutatását, Hogy milyen eredménnyel, már az eddigiek
is bizonyítják. így tágította zenében is a történelem tárgyi bizonyítékait.

A legkisebb megtalált művészí értékű dallam is, mely a legősibb magyar alap
hoz tartozik, a hidegen méclegelő kutatót átalakította érzéseiben is megmozdulóvá,
mert elmélete, hogy az idejövő ősmagyarság zenében korának egyik Iegrnűvehtebbje

volt, újabb bízonyítékot kapott.

Az ős-zeneiség Iappangva tovább él

Az ilyen bizonyíték még inkább megerősítette abban a feltevésben, hogy ez az
ősi kincs valahol elrejtve él a magyarságban. a megtartó, továbbhagyományozó ré
tegben. Ahogyan egyéni maradt a magyarság szellemi arculata az európai tovább
élés idején, úgy kell féltő gonddal kutatni és megtartani a zenei egyéniség tárgyi
emlékeit, mert azoknak is létezniök kell. Elképzelhetetlen, hogy az oszthatatlan
szellemiség lényegi arculatából éppen az élet minden területével, minden kor
osztállyai szorosan egybetartozó zene vesszék ki. Ha Julianus szót tudott érteni az
ősök megmaradt ívadékaíval, mennyire inkább felismeri az európai magyar az ősi

hangzást. Inkább felismeri, mint a nyelvet, hiszen a zenei áthagyományozás sok
kal egységesebb folyamat az elszakadt és más művészetű világ hatása alá kerülő

testvérnépnél, mínt maga a nyelv. Ha a nyelv rokonsága bizonyítást nyert sokszor
csak egy-egy szó létének kíelernzésével, mennyire inkább meg kell lennie az ős

elemeknek a dallamban, mínt a lélek legmélyebb rétegéből fakadó emberi meg
nyilvánulásnak. A gyökér újra életet fakasztott itt, a Kárpát-medencében. Az ősi

dallamsejtek még a keleti törzsi világban fakadtak, ahol Julianus még rájuk is
merhetett a beszéddel együtt.

Ha az elemek felismerhetők, következik, hogy minden átalakulás, felszívódás,
sorvaszte hatás ellenére élnie kell az egész zenei rendszernek. Mikor ez napnál
fényesebb bizonyítást nyert kutatásaíban, újra legféltettebb gondolatához tért visz
sza: megismertetní mindazokkal, akik már nem részesei ennek az áthagyományo
zott ősi lelkiségnek. Mindezt azért, hogy az egységes magyar gondolat belegyöke
rezve a lelkekbe, közös gátat vessen az elszíntelenítő idegen hatásoknak. Ha a ma
gyar ráismer az ösökre és többre becsüli, akkor megérti az idegennek is saját ősi

zeneiségét féltő törekvéseit. Hiszen a saját és mások megbecsülése is életmentés:
a nép sajátos életének mentése. Akkor a legmodernebb magyar zeneszerző egyéni
hangú szerzeményét is megérti, mínt a magyarság sajátját. Ez a sajátos magyar
minden korban nagyobb visszatartó erő a felszivódás, abeleolvadás ellen, mínt
bármi más. De csak akkor, ha folytatj uk őseink sokrétű, különböző eredetű és
mégis egységbe olvadt műveltségét az európai kultúra ezer évünket gazdagító vi
lágában. Csak az utolsó ezer év megszerzett nemzetműveltsége lehet az alapja an
nak, hogy az első évezred mindennél fontosabb éltető és fenntartó elemeit sajá
tunkként felismerjük és becsüljük.

Ismét a legkisebbekért

Mivel egész életében távol volt minden propagandától, módszereiben is messze
elkerült mínden olcsó, pillanathoz kötött magyarkodást. A lélek tudat alatti, de
reálisan meglevő tulajdonságaira épített akkor, mikor a legkisebb korúak érintet
len lelkében is ki akarta sarjaztatni az öntudatot a saját, mínden más néptől el
térő zeneiségünkben. A gyermekkert szót többször használta tréfás-komolyan, an
nak szemléltetésére, hogy világos legyen a beleültetés fogalma. A legfogékonyabb
lélekben a legkönnyebben ered meg a legősibb. Az óvoda szó is ugyanezt a szem
léletet keltette benne. Az óvoda, amely megóvja az üde lelkeket abban a korban,
amikor a legősibb réteg könnyebben előtetszik a sok idegen zenei hatás ellenére.
Nem az idegen műveltségtől féltett bennünket, hanem a sorrendtől. Az alap nem
lehet idegen, mert arra sohasem lehet igazán nemzetét, népit építeni. Bizonyítják
más népek is. A feltámadó afrikai, ázsiai népek zenekiadványai is ugyanezt a nagy
küzdelmet mutatíák.
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Magyarságféltése a legkisebbeknél éles szavakat fakaszt benne. Ahogy egybe-
-ötvözötten látja a felnőtt társadalom elszíntelenedését a magyar zene iránt, ugyan
úgy együtt látja ennek okait is. És az okok között nem utolsó helyen áll az, hogy
az óvodában és az első iskolai években hosszú ideig színtelen zenét tanulnak. Év
tizedekig kéri a költőket, hogy emelkedjenek fel a gyermeknyelv magasságába.
Nőjenek fel a következő nemzedék esztétikai neveléséhez. Ezzel az egész nemzet
nevelői lesznek. Mikor az utolsó évtizedekben rendszeres munkát 'lát, újra igazolt
nak veszi az ősréteg meglétét a legkisebbekben is.

Az egyszólamú is lehet tökéletes

Az egyszólamú évezredes dallamvilág bizonyos alsóbb fokot jelent sok ember
számára a későbben kialakult európai többszólamú dallamokkal szemben. Míg el
nem jutunk annak felismeréséhez, hogy az előbbiek tökéletessége egyúttal a ma
gyal." ember önmagára ismerése, addig a magyarságtudat felszívódik a nemzetközi
dalok hétköznapi álzeneiségében,

Az eddigiekből is világos már, hogy az egyik legféltettebb fogalom, rnely egész
életén át kísérte, a hazaféltés, a népféltés. a nemzetféltés. Kimeríthetetlen gaz
dagnak lát:ta a magyart szellemiekben. Olyan sokrétűen gazdagnak zenéjében is,
amilyennek a legkülönbözőbb szakírok tárgyi bizonyítéka ezt világossá tette. De
zenében ezek a bizonyítékek csak lassan bukkantak elő. Amit az első évtizedekben
csak a táltosok, a próféták lelkűlete szerína belső látással vallott, a hosszú élet
minden rááldozó munkájával sikerült bizonyításhoz is juttatnia. A bizonyítás abból
a világos tényből indult ki, hogy a magyal." az élet mínden területén - építészet,
faragás, ötvösség, ruházkodás stb. - művésztehetség és művészígényű volt, tehát a
dalokban sem elégedhetett meg holmi üres, értéktelen, sekelyes vagy éppen má
soktól lemásolt művekkel. Klasszikusnak kell lenniök azoknak is!

Mikor ez a feltevés bízonyossággá erősödött a napvilágra került adatokkal,
megkezdődött a bizonyítás küzdelme azokkal! szemben, akik a Iegtárgyílagosabb
adatok ellenére sem hittek a hihetetlennek tűnő eredményeknek.

A személyiség tömbbe faragott nagyságaít, az egyéni vonásokkal rendelkező
népet kereste a sok európai hatás alatt is. Persze míndezt zenében. A technika
mindent egységesítő hatása alól éppen azzal akarja a magyart kivonni, hogy ne
jellegtelen, színtelen utánhangzóra legyen az európai zenének, hanem a teljes
európai műveltség f'ölvértezettségében tartsa meg egyéni hangját. Ez az egyetlen
mód, hogy felfigyeljen ránk a világ zeneművészete. így nem eggyel több belehang
zó közőmbös tömb vagyunk, hanem sajátos. a rokon népek legősibb elemeit is fel
újító egyéniség. Az általános zeneművészet majd úgy tartja ezt számon, mint ma
gyar hangzást.

A hagyományőrzők

A gyermekeknél még nincs társadalmi tagozódás. Egységként vehetjük őket.

Az ősi egységes, felnőtt réteg a parasztság volt. Valóban az tartotta meg a ha
gyományokat a legteljesebben. Ezért nem féltette a gyermekeknek írt műveit a
falusi iskoláktól. Hite szerint az ősparázs fellobban, ha jótékony szél fújja a vas
tag hamuréteget. Logikus volt további gondolatsora is: a néhány nemzedék alatt
átalakult ország társadalmi továbbtagolódása az emberek sokaságát mesterségesen
kiszakította vugyan természetes környezetéből. de lényegéhez tartozó vonzódását a
magyar nép dalaihoz, zenéjéhez nem veliette el, Mennyí üzemi kórus bizonyította
ezt! Az értelmiség éppen műveltsége segítségével alkalmas arra, hogy minden
idegen hatás ellenére a ráismert sajátot kövesse; ha nem természetes vonzödása
miatt, de észokok alapján.

Mégis, éppen itt kellett küzdelmeit oly sokoldalúvá tennie, mely saját magát
is meghökkentette. A hivatalosok a negyvenes évek végéig a kultúra peremterü
letére valónak minősítették a zenei nevel1ést, illetve a magyar népdalt, mint alap
pal foglalkozást. Hiába volrt helyeslő egyéni véleménye még a kultuszminiszternek
is, a hivatalos támogatás ehhez az eszméhez csak annyi volt, hogy az iskolákban
szabad keret kaptak a szakoktatók a dalanyag és tanítási módszer bevezetésére
vagy mellőzhetőségére.

És itt elévülhetetlen érdeme volt a nagyszámú katolikus, evangélikus és re
formátus iskolának. A legelső téglahordók között voltak, hogy álljon a megálmo-
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dott épület. Ahogyan 900 évvel ezelőtt Pannonhalma, Pécsvárad, Pécs, Veszprém,
Fehérvár, Marosvár, majd később Sárospatak. és más, eddig felderítetlen ének
iskola segített az európai zeneiség megismerésében. Talán nem messze járunk az
igazságtól, hogy az európainak gondolt dallamokban, a gregoríúnban, benne búj
kált az az ősi hangzás is, melyet rokonnak hallott a lételepült magyarság. És aho
gyan a legujabb tanítványi kutatások Ielderítik, az európai k özös egyházi dallamok
ban is az vált sajátosan magyarra, amelyiknek szerkezete - Keletről származván
- legtöbb sajátosságot rokonitott.

Többször használta a gyarmat szót, Félt tőle. Többször feltette a kérdést, va
jon a magyar gregorián is nem ezt az ezredforduíóig visszamenő küzdelmet pél
dázza? Nem ez folytatódott minden felbukkanó műben, amelyet sajátjának ismert
a magyar? Mível ez eddig csak egyéni tehetségben jelentkezett, nem pedig köz
művelrségi fokon, ezért fordult a nevelőkhöz.

Nevelők, segítsetek!

A zenei közműveltség leghatékonyabb emelől a nevelők. Ezért kerte állandóan
az ország szakoktatóit, sőt nevelési felelőseit, hogy a rendelkezésre álló lehetősé

gekkel élve hassanak az általános zenernűveltség még magyarabbá tételére. Mikor
döbbenten látta, hogy legmagasabb szaklntézményünkbcn, a Zeneakadémia nö
vendékeinél is mennyí hiány van e téren, nem riadt vissza kemény szavakkal
azt hirdetni, hogy erkölcsi és nevelésűgyí újjászületésre van szükség, Igen, mert
ez a két szemlélet: erkölcsi alapú áldozatvállalás és nemzeti jellegű művé

szetolotatás a saját kiaknázatlan kincseink napfényre hozatalának az alapfelté
tele. Mivel ő az okokat és a járható utakat is megmutatta, nem, tö
rődve azzal, hogy évtizedig nem hittek neki, arra is felhívta a figyelmet, vegyék
észre az éneket, zenét iskolában tanító szakemberek, hogy az egész, országban szük
ség van nevelési módszerben is, közlésí anyagban is a nemzeti öntudat formá
lására.

Mindez azért volt bizonyosság benne, mert saját történelmünk bizonyítja, hogy
ha csak szusszanásnyi lehetőségeit találtak a magyar zeneszerzők, a legmodernebbet
akkor alkották, mikor a múltból alkottak. És mínél inkább a múltból, annál sa
Játosabban magyart. És a sajátos a legídőtállóbb a világ zenekultúrájában. így
lesz érthetővé az európai zenekultúrában a ]!egsajátosabb nemzeti nevelés.

Magasabb zenei műveltség, magasabb emberség, magasabb magyar zenei mű

veltség, magasabb öntudatú magyarság: ez volt kövétkeztetésének az útja.
Míg a fejlődésben az egységgé váló öntudatosódás nem valósul meg, nem kö

vetkezhetik a végső cél: a népzene és a műzene együttélése, Márpedig e kettőnek

helyes létbiztosítása adja meg a felismerhető nemzeti zenekultúrát. Ezt azonban
intézmény nélkül elérni lehetetlen.

Ország népe, segítsetek!

Azelőtt sem volt híjával a magyar a legkülönbözőbb zenei tehetségeknek. De
míg a személy ünnepelt volt, az eszme lehanyatlott a személy halálával, vagy még
életében a gáncsoskodasok rniatt. Ezt akarta megelőzni sokszor félreértett gondola
tával: Legyen a zene mindenkié! Eszébe sem jutott, hogy szakzenészeket neveltessen.
Az úgyis kiütközík, ha valakiben van arravaló tehetség. De igenis próbát akart
tenni. Próbát, hogy a nagy számok törvényeinek becsaphatatlan számadatai iga
zolják, mennyí rejtett tartaléktehetséggel rendelkezik a magyar ember az iskolás
kor kezdetétől felnőtt koráig. Teljesen mindegy, hogy melyik tásadalrní osztályba
tartozik: ugyanaz az öntudatosító alapanyag ugyanazt az eredményt éri el, ha az
"iskolamesterek" a sajátos igényekre ráirányítják a fület, de főként a 'lelket.

De hogyan irányítsák rá, míkor ez a kincs a legeldugottabb falvakban rejtőz

ködött, vagy a szakemberek könyvespolcain. Tehát azért kell az intézmény, hogy
az értékelésben bizonyos lenézéssel kezelt parasztkincset újra a nemzet közösen
megbecsült értékévé tegyék.

De sohasem állt meg ennél a feladatnál. Ugyanilyen sürgetőnek minősítette

az összegyűjtött magyar anyag nemzetközi fórum elé vitelét, Akkor még jobban
kiderül a kincsek közt is az értékesebb. Még inkább fel lehet használni az idegen
népek dalkincseit, éppen a rejtett rokonvonások míatt, hogy bizonyítsuk a sajátunk
tökéletességét.
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Az ellenállás egyik fő oka az, hogy a mai ember nehezen hiszi e11, hogy a
polcokon sorakoztatható forrásokon kívül van élő forrás is. Míg ide nem jutnak
el a tamáskodók, addig minden bizonyíték csak szakmai és nem köznevelési szük
séget fejez ki. Ezért emelkedett hatványozott mértékben a melléállók száma, mí
kor a Népzenekutató Csoport kiváló gyűjtői, az egész országot bejárva, míndezt
igazolták. Rövid húsz év alatt bizonyítékokkal felszerelve hirdethette, hogy ön
magunk hiányos zenei tudását akarjuk az ösökre ruházni, míkor elvitatjuk tőlük

a magasabb műveltséget, Pedig saját kultúránk nem lehet magas szintű, ha hát
térbe szorItjuk benne a népkultúrát, Csak ez utóbbival lehet teljes annyira, hogy
elrnondhatjuk, nem hányatott komp a magyarságunk, hanem összekötő, egyfelől a
két évezred, másfelől a két világrész kultúrája között,

A zeneművelés egyenlő az öntudatrnűveléssel is. Ezt az elméletét természetes
következtetessel terjesztette ki a szép magyar beszédre. Mindenki ismeri a kültöl
diek csodálatát, amikor meghallják a magyar beszéd pompás zeneiségét. De nem
hallhatják meg, a lehetőség mely fokán hallatszik ez a nyelvi zene, a beszédzene.
Ezt színtén csak az anyanyelvet éberen vigyázó zenész tudhatja. Tudta is ő! Ezért
javított mindenkit mindenhol. Rádiót, tévét és egyéb közművelődési intézményeket
belevonva, egyetemi pályázaitok létrehozásával terebélyesitette országossá a szép
magyar kiejtés gondolatát.

Ez volt a második terület, amelyet országos méretűvé szervezve, nem szűnt

meg művelní, Ismét a jelleg-jellem-egyéniség-gondolat kiteljesedését tűzrte célul,
de mindezt a nemzert egészére. Hiszen zengő harangnak szánta nyelvünket, mely
költőink műveiben még sajátosabbá fokozódik. A zeneszerzők pedig ezt a min
dentől elütő magyar zenéjű szöveget olyanná varázsolják, mely kivívja a megbe
csülést itthon is, külföldön is. Mí ráismerünk, hogy sajátosan a míénk. Az idegen
pedig arra döbben rá, hogyavilághangban van valami egyéni, mely egészen mái>.
rnínt a többi, mégis beleillő és gazdagító.

Ezért szólít fel mindenkit, hogy nagy gondja legyen a kiejtésre. Ha nem a
zeneiség művészi foka hat valakire, hasson legalább az a gondolat, hogy a se
ilyen, se olyan anyanyelvi beszéd ugyanilyen lelket alakít. Csak az egyéni jelleg. a
külső és belső tulajdonság kialakítása sokszorozhatja meg ezen a területen is a
nemzet öntudatát saját művészete igénylésében.

Közvetlen vagy közvetett hatására országszerte megindult a küzdelem a nyelvi
romlás ellen. Hogy ebben a kezdők között a legnagyobb szerepe neki volt, legel
fogultabb ellenzője sem vitathatja.

Egységben akarta láttatni a magyar nyelv szépségét a Halotti beszédtől a leg
ifjabb költőnkig. hogy az élő példa termékenyítő hatása győzze meg a leghitetle
nebbeket is arról, milyen elválaszthatatlan a nemzeti öntudattól a magyar nyelv
szakadatlan ápolása, védelme, szépségének kibontakoztatása.

GÁRDONYI ZOLTÁN

Palestrina szakrális zenéje líodály
tanításában

Palestrína kórusművészete rníndaddíg jóformán csak zenetörténeti fogalom volt
számomra, amíg Kodály iskolájába nem kerültem. Megísmerésük Kodály iskolá
jában sem közvetlen zenei élmény útján vált sajátommá. hanem kezdetben a ze
neszerzési szerkesztő technika elsajátítását célzó gyakorlatok írásának kényszere
révén. Kodály úgy alapozta meg ellenpont-tanítását, hogy 'tanítványaitól megkí
vánta a "stylus gravis"-nak, más néven "strenger Satz"-nak megfelelő, kezdetben
száraz és hallatlan megkötöttségek között mozgó gyakorlatok írását. Ez a tanme
net visszanyúlik J. J. Fux ("az osztrák Palestrina") 1725-ben megjelent "Gradus
ad Parnassum'i-áig, amit azután főleg J. G. H. Bel'lermann 1362-től 1922-lig öt
kiadást megért ellenpont-tankönyve szinte napjainkig megőrzött.
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