
A VIGILIA,..BESZÉLGETÉSE I

SZÖLLÖSY ANDRÁSSAL

- Kezdhetjük egészen az elején? Mondjuk
Szászvárosnál? Mit érdemes elmondanod ar
ról, ami 1939-ig-történt?

~ Szászváros erdélyi kisváros Déva rnel
lett. Ahogy neve is mutatja, lakossága nagy
részt szász volt, de nagyon sok román is la
kott ott. Ahogy - kűlönösen a románok vagy
szászok lak ta - erdélyi városokban gyakran
előfordult, az intelligencia volt magyar, a
tanárok, orvosok, ügyvédek s a közigazga
tásnak még az első háború előttről ottma
radt képviselői. Néhány évvel ezelőtt Sár
közi Zoltánnak az Értekezések a történeti tu
dományok köréből sorozatában megjelent ta
nulmányából tudtam meg, hogy Szászváros
1848-ban nagyon hazafias magyar városként
viselkedett.

- Maguk a szászok?

- Igen, maguk a szászok. Elkeseredetten
harcoltak az osztrákok ellen. A szabadság
harcnak fontos ütközetei azon a környéken
voltak. A Petőfi által emlegetett Vizakna és
Déva, vagy Piski, mind szomszédosak. De
ennél talán' fontosabb, hogy Szászváros. ha
kicsi is, igazi város volt, a szó legjobb értel
mében. Lényegesen más, mint az itthoni
nagyközségek, vagy az alföldi kisvárosok.
Gyermekkorom első emléke tehát a ·város,
emeletes házaival. szúk utcáival, hatalmas .
kövezett piacterével, ahol annak idején
rendszeres hetivásárokat tartottak a vásá
rok minden látványos kellékével. Még med
vetáncoltatást is láttam.

Iskolába kerülésern előtt egy évvel szü
leim Kolozsvárra költöztek, s mind elemi,
mind gimnáziumi. tanulmányaimat ott vé
geztem. Ez a tizenkét Kolozsvárott töltött év

-életem egyik legfontosabb meghatározója
volt. A református Collegium, ahova jártam,
a maga módján kitűnő iskola volt (s hozzá
kell tennem, hogy az akkori, francia min
tákra épülö román iskolai rendszert ma is
nagyszerunek tartom). Azért mondorn, hogy
"a maga módján" volt kiváló az iskola, mert

nagyon kevés kiváló tanárt tudnék említeni.

- Például?

- Például Biró Sándort, történelemtana
runkat, aki kérésünkre külön tanította ne
künk Erdély történetét, vagy László Dezsöt,
vallástanárunkat, aki a vallásórák alatt ele
mi filozófiai ismereteket, gondolkodni tu
dást, az egyháztörténetnek nevezett tan
tárgy ürügyén magyar történelmet tanított
nekünk.

- Zenét akkoriban nem is tanultál?

- De igen. Volt Kolozsvárott egy csodála-
tos öregasszony, Csipkés Ilonának hívták.
Szendy-növendékként végezte el a Zene
akadérmát. Bámulatra méltó jelenség volt.
Hihetetlen energiával szervezte Erdély ma-

-gyar zenei életét. Előadásokat tartott
tartatott, hangversenyeket rendezett-ren
deztetett, nagyon sokszor régi'· erdélyi
szerzök müveiből. Ő nyitott a katoÍíkus egy
ház égisze alatt valamilyenfajta magánzene
iskolát, ide jártam. Ez az iskola abban kü
lönbözött a szokásos magán-zeneoktatástól,
hogyazongoraórákon kívííl - ezeket más
tanár tarotta - hetenként kétszer fel kellett
menni Ilonka nénihez, úgynevezett elmélet
órákra. Ezek az órák mindent magukba fog
laltak. ami egy gy.ermek széles látókörü ze
nei neveléséhez szükséges: hallásképzést,
összhangzattant, formatant, s a zenetörté
netnek azokat az elemeit, amelyeket egy 6-8
éves gyermek is érdeklodéssel tud elsajátí
tani. Különleges pedagógiai érzékkel taní
tott, mindig azt téve elém, ami korom sze
rint a legalkalmasabb volt arra, hogy lelke
sedjem a zenéért. Ha a későbbiekben nyi
tott füllel hallgathattam a világ zenéjét, első

sorban neki köszönhetem.

- .Mit tudnál elmondani Kolozsvár akkori
zenei életéről?

- 1926-ban kerültem Kolozsvárra. Az úgy
nevezett zenei élettel persze csak később,
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gimnazista koromban kezdtem ismerkedni.
A zenei élet központja á román nemzeti,
színház és opera volt. Épületét 19ü6-ban
építették a magyar nemzeti színház számára
(nem azonos a régi Farkas utcai Nemzeti
Színház épűletévek ez utóbbit gimnazista
korom alatt bontották le, hogy helyébe az
akkori nézeteink szerint meghökkentően

modern hangversenytermet építsenek). Tár
sulata nagyon tisztességes repertoárral mű
ködött. Az opera zenekara egyben avárós
zenekara is volt, rendszeres hangversenye
ket tartott, nagyon sok vendégmüvésszel, S

. nem is akárkik jártak oda hangversenyezni.
Hogy csak a hirtelen eszembe jutó neveket
említsem. Kolozsvárt hallottam Huber
mannt, Szige tit, Caseliát, Thibaud-t s főként

- mérhetetlen sokszor - Enescut. Nagyon
nagy muzsikus volt. Nem mint zeneszerző'

gyakorolt rám nagy hatást, nagyszerű kar
mester, elsőrangú zongorista volt, s mint
hegedús. az akkori világnagyságok egyike.
Ha valaki azt a hangverseriyéletet figyelem
mel kísérte, nagyon tisztességes zenei mű

veltséget szerezhetett általa. - Aromán ope
ra mellett az úgynevezett Magyar Színház
ban voltak még hangversenyek, néha opera
előadások is. A hangversenyeket a város
magyar' mükedvelöíböl és hivatásos zené
szeiből alkalmanként összeverbuválódott

'zenekar szolgáltatta, s ahogy fél évszázad
távlatából visszaemlékszem rájuk, inkább a
kisebbségi életben volt szerepük, semmint a.
művészi életben.

- Azon nem gondolkodtál, hogy mi lett vol
na, ha ott maradsz?

- Azért jöttem ki, mert itt akartam zene
akadémiát végezni, s Kodálytól akartam ta
nulni. Nagyori sokáig volt lelkiismeret-fur
dalásom amiatt, hogy kiszakadtam az ottani
életből, ahol talánizemély szerint rám is
várt volna tennivays. Azóta jobban megis
merterríá ·történelmet, s ez csökkentette a
lelkiismeret-furdalásomat. de ma is nagyon
sajnálorn, hogy abban a nagyon élénk szel
lemi életben;ami a két háború közti erdélyi
kisebbségi életet jellemezte, fiatalságomnál
fogva csak nagyon kevéssé vehettem részt.

- Amikor 1939-ben uietelepültél, körülbelül
milyen ze11fli tudással jöttél át?

- Ha azokhoz hasonlítom magamat, akik
most jelentkeznek a Főiskolára, sajnos azt
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kell mondanom, hogy lényegesen nagyobb
tudással, érdeklödéssel, Én nem pályának,
hanem hivatásnak tekintettem a muzsikus
ságot.

- És a kompozíció már akkor is foglalkoz-
tatott? .

- Nehezen tudok erre felelni. Minden ér
dekelt, ami zene, de nem égett bennem va
lami különös közlési vágy. Egyszerűen ze
nész, jól képzett zenész akartam lenni, ze
ne szerzöi tehetségemben kevésbé bíztam,
mint abban, hogy zenetörténészként tudok
majd valamit kezdeni.'

- Rögtön sikerült a felvételid?

- Igen, zeneszerzésre jelentkeztem. s
Kodály felvett. Egy kicsit más útravalóval
érkeztem. mint a többiek. Számomra nem
csak Bartók és Kodály jelentették az új ze
nét. Itt csodálkozva tapasztaltam, hogy Stra

.vinsky, Schoenberg, AIban Berg, s az új ze-
ne többi alakító mestere (akikről koránt
sem állítom, hogy ismertem őket, de hallot
tam, olvastam már róluk, s valamennyire
sejtettem a jelentőségüket) szinte teljesen
kívül rekednek a hangversenyéletból. A ma- e

gyar zenekritika - s itt talán Jemnitz Sándor
a dicséretes kivétel - valahogy úgy akarta
Bartókék itthoni elfogadtatását segíteni,
hogy tisztára seperte az utat előttük, fél
retolva más irányok képviselőie Ma is úgy
érzem, hogy az akkori zenekritika túlbuzgó
igyekezete sokat rontott a közönség tájéko
zódási igényein és lehetöségein, s ennek
szomorú hatása májg érezhető. Amikor
Kodály közelébe kerültern. jobban megér
tettem ennek az egyoldalúságnak az okait.

.Kodály sugárzó hatású egyéniség volt. Meg
jegyzései hihetetlenül sokfelé nyitottak ka
put, de olyan tökéletesen kielégített .ben
nünket az ő példája, hogy bár a zeneszerzés
terén ezt. sohasem kívánta, önkéntelenül is
az ő útján indultunk el, magunk raktuk ma
gunkra a béklyókat, nem tudtunk a mester
akaratlan nyomása alól szabadulni. Az idő

sebb tanítványok lényegében végig meg-'
maradtak ezen. az úton. A mostani fiata
loknak pedig fogalmuk sincsen arról, hogy
mit jelentett egy ilyen nagy ember szemé
lyes hatása. Az én nemzedékem volt talán az
első, amelyik megpróbált - nagyon későn,

az ötvenes években- másfelé is tájéko
zódni.



- Bartókról mit tudnál mondani? O akkor
itthon volt még.

Egy évig módomban volt minden hang
versenyét meghallgatni, ráadásul úgy, hogy
világnagyságokkal rnérhettem össze zon
gorázását. Életre szóló ajándék volt ez az év.

- Fel lehet becsülni azt, hogy hazai zenei
életünk, a magyar zeneszerzés számára Bartók
és Kodály működése milyen jelentőségű?

- Mindenesetre sokat teszünk annak ér
dekében, hogy megnehezítsük a tisztánlá
tást. Elógiumok hangzanak el, emberek so
kasága él abból, hogy Jápántól az Egyesült
Államokig a Kodály-módszert terjeszti és
autentikusnak hiszi és vallja magát. Pedig
nem ilyen egyszerű a dolog. Egy zeneszerző

iskola értéke azon is múlik, hogy milyen
tehetségek kerülnek oda, Nem hiszem, hogy
az öreg Koessler nagyon 'nagy pedagógus
lett volna, de Bartókból zeneszerzöt fara
gott, vagy legalábbis nem gátolta meg ab
ban, hogy az legyen. Dohnányinak, Kodály:
nak is módot adott arra, hogy mindegyikük
a maga tehetségét bontakoztathassa ki.
Ahogy mondottam, Kodály túlságosan nagy
egyéniség volt ahhoz, hogy iskolájában na
gyon sokféle tehetség érvényesülhetett vol
na. S ami még fontosabb, Kodály minden
megmozdulását egy nagy nemzetnevelő el
képzelés irányította, s tanítványai legtöbbjét
is ennek az ügynek a szolgálatába vonta.
Néha nagyon kegyetlenül. Ádám Jenőt rá
állította arra, hogy kidolgozza az iskolai
énektanítás módszereit - tulajdonképpen
azt a módszert, amit világszerte Kodály
módszernek neveznek. Kertész Gyulát ki
adó alapítására buzdította, nagyon sokunkat
népzenei gyűjtömunkára fogott. Mindenki
nek megvolt a maga szerepe a kodályi gon
dolat megvalósításában. S valahogyan a ze
neszerzés stiláris vonatkozásaiban is ez tör
tént. Nem egyszerűen arról van szó, hogya
tanítványok nem voltak elég nagy egyéni
ségek arra, hogy' elszakadjanak mesterük ze
nei világától, hanem inkább arról, hogy ezt

a zenei világot is mester és tanítvány együtt
alakították. Kodály nagyon sok Inspirációra
lelt a tanítványok munkáiban, s ha sohasem
kívánta is, hogy zenei nyelvükben, stílusuk
ban őt utánozzák, ez a kölcsönös, hogy úgy
mondjam, műhelymunkaakaratlanul is ide
vezetett.

- Ez zajlott az ötvenes években is?

- Akkortájt azt várták a zeneszerzőktől,

hogy nagy, romantikus pátoszú kantátákat
írjanak a munkásmozgalom dicsőítésére.

Ehhez nem illett a kodályos hangvétel, s ta
lán ezért kezdték a Kodály vagy Bartók kö
vetőket epigonizmussal vádolni. Ez a foga
lom ilyen lekicsinylő értelemben alig me
rült fel a zenetörténet folyamán. Természe
tes volt, hogy a mestereknek mindig voltak

. követőik, maguk a mesterek is rendszerint
úgy kezdték, hogy valakit kövéttek. Nálunk
azonban' azokban az években szinte megbé
lyegző jelző lett az epigonizmus, s ahogy ma
látom, nem is annyira stiláris tartalma volt
fontos, hanem inkább az, hogy ezen a mó
don is el akarták választani Kodály növen
dékeit attól a gondolatkörtől, amit "meste
rük munkássága képviselt. Amennyire, tu
dom, a környező országokban az epigoniz
mus kérdése korántsem vetődött' fel ilyen
élesen, mivel a követhető előképek között
senki sem volt, akinek olyan határozott
nemzetnevelői elképzelései lettek volna,
mint Kodálynak. '

, -Mikor változott meg a helyzet? Az ötvenes
évek vége felé?

- Várj egy kicsit, hozzá kell tennem még
valamit, ami a Kodállyal való kapcsolato
mat nagyon elmélyítette. A sors különös út
jai folytán úgy adódott, hogy egyetemi tanul
mányaimat Eötvös collegistaként végeztem.
Kodály is Eötvös collegista volt. * Francia
példára, az École Normale Supérieure min
tájára alapította Eötvös Loránd. Az ott töl
tött öt év nemcsak az akkori kollegistákkal
alakított ki szoros baráti kapcsolatokat, ha
nem valahogy a volt és a leendő kollegisták

* Az Eötvös Collegium esetében látszólag önkényesen váltogatom a C és a K betűket. Nem önkényes
a váltogatás: Kodály is, én is az Eötvös Collegiumba jártunk, illetőleg laktunk, következésképp mind
ketten Eötvös collegisták voltunk. De ha nincs ott az Eötvös, akkor természetesen kollégisták voltunk.
Sajnos, ma már összernosódtak ezek a dolgok. a mostani intézetet Eötvös Kollégiumnak nevezik, s még
a régi Eötvös qollegisták sem mindig figyelnek ilyen "lényegtelen" dolgokra.
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egész társadalmával. S ha az imént azt
mondtam, hogy a Kolozsvárott töltött évek
meghatározóak voltak a számomra most
hozzá kell tennem, hogy egy ha~adban
Kolozsvár, egy harmadban az Eötvös Colle
giurn volt számomra meghatározó.

- És a harmadik harmad?

- Közvétlenül a háború után ösztöndíjat
kaptam Rómába, s ott egy évig Petrassi
mesteriskolájába jártam. Róma szintén óriá
si hatással volt rám. Nem is elsősorban ze
nei tekintetben, bár Petrassi mellett hihe
tetlenül kitágult a zenei látóköröm. hanem
főként a gondolkodásomat alakította át. A
két háború közötti Magyarország szellemi, s
főként - hogy úgy mondjam - társadalmi
légköre nagyon ellenszenves volt számom
ra. Erdélyben demokratikusabb volt a lég
kör, s rendkívül furcsa és megszokhatatlan
volt számomra, hogy Budapesten egy uram
bátyámkodó világba kerültem bele. A lelki
egyensúlyt Róma teremtette meg bennem.
Ott kaptam leckét az igazi demokráciából.
Itt most nem a politikai demokráciáról van
szó, hanem az embereknek egymással való
kapcsolatáról, az együttélés, egymást tiszte
lés évezredek alatt begyakorolt szabályairól.

- A főiskolai évek alatt - beleértve Rómát is
- mit komponáltál?

- Rossz darabokat. El is dobáltam őket.

- Visszatérve az előbbiek re, azt említetted,
hogy milyen nehéz volt Kodály hatását kike
rülni. Hogy történt meg a - nem is szembeke
rülés, hanem - továbblépés?

- Az ötvenes évek közepén vált számunk
ra nyilvánvalóvá, hogy másfelé is tájéko
zódnunk kell, s hogy elzártságunk az új eu
rópai zenei áramlatoktól menthetetlenül va
lamilyen vidékiességbe taszít bennünket.
Egy szükebb baráti körben kezdtünk el er
ről beszélgetni. Maros Rudolf, Ligeti
György, Halász Kálmán tartozott rajtam kí
vül ehhez a körhöz. Ligeti és Halász nem is
voltak Kodály-tanítványok, az elszakadás
számukra könnyebb volt. Ötvenhatban
mindketten külföldön telepedtek le, ketten
maradtunk tehát Marossal, aki itthon az el-

• sök között volt az új utak keresésében. Mö
götte egy Prágában' Hábánál végzett kurzus
állt biztatásként. mögöttem a Petrassinál
töltött esztendő.
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- Milyen volt a légkör az ötvenes években? .

- Erre nem lehet három szöban vála-
szolni. A háború alatt - mint mondottam
volt - egy senkinek sem fájó, senkit meg
nem botránkoztató Kodály-követés dívott.
Negyvenöt és negyvennyolc közott hallatlan
szellemi pezsgés indult meg. Még a hang
versenyrendetök is igyekeztek tágabb kapu
kat nyitni a háború alatt kirekesztett szer
zök művei 'előtt. Stravinsky Miséjét, Berg
Hegedúversenyét, s több más, fontos művet

mutattak be. Jellemző a kor zenészeinek a
gondolkozására. hogy például Berg Hegedű

versenyéról az akkori zenei szaklapban két
kritika jelent meg. Az egyik Járdányi Pálé (ő

a legeminensebb Kodály-növendékek közül
való volt), egy teljesen értetlen, elutasító
bírálat, s közvetlen mellette Jemnitz Sán
doré, a remekműnek kijáró főhajtással. De
aztán ez a pezsgés hamar abbamaradt, kit
így, kit úgy beszippantottak az új apparátus

. valamilyen hivatalába, Én magam a gyak
ran nevet változtató kulturális míniszté
riumban nyomtam le néhány evet, kezdtem.
a Kereszturyéban, folytattam az Ortutayé
Dan, s végeztem a Révaiéban.

. - Milyen volt a Réval-féle minisztérium?
Zsdánovi mintára épült?

- A váltás bizonyos fokozatossággal ment
végbe. Ne feledd, hogy Kodálynak és Zsdá
novnak nagyon sok érintkezési pontja volt.
Azt, hogya zene a népé, a nagy klasszikus
korszakok mindig merítettek a nép zenéjé
ből, hogy az új zene csak akkor lehet szer
ves folytatása a réginek, ha ismét a nép felé
fordul - mi a Kodály-órákon szívtuk ma
gunkba, ugyanúgy, mint azt az igényt, hogy
a zenének érthetőnek kell lennie. Akkori
ban nem gondoltunk arra, hogy ezek az el
vek vagy a velük való ügyes szócsavarás ha
talmi, esetleg rendőri ügyek elindítói lehet
nek. Akkoriban a tömegdalok korszakát .él
tük, mindannyian írtuk a napi himnuszokat.

- És akkor hittetek ebben?

- Az elején feltétlenül. Mondtam már,
hogy itt negyvenöt és negyvennyolc közott
páratlanul pezsgő élet volt. Úgy éreztük, ki
tárult elöttűnk a világ. Egy egész ország in
dult neki, hogy a romokból újjáépítse ön
magát. Senki scm azt nézte, hogy mit keres,
milyen állásban van, mindenki- dolgozott a



legjobb tudása szerint. Ekkortájt indult a
NÉKOSZ. Özönlöttek a faluról a fiatalok,
parasztgyerekek, akik tanulni akartak, meg
akarták hódítani, a tudományt, részt kíván
tak venni az ország építésében. Nem ügyes
kedéssel, hanem szorgalommal. Nem állás
kellett nekik, hanern tudás. A csalódás és fé
lelem csak később kezdödön. Nagyon bo
nyolult és lassan kialakuló folyamat volt ez,
ma már a sok azóta íródott elemzés, vissza
emlékezés talán teljesebb képet ad erről a
korról, mint amit mi akkoriban érzékelhet
tünk, de azt a légkört, amiben éltünk sem
miféle elemzés nem tudja felidézni.

- Az egész Rákosi-Révai időszak hogyan
nyomta rá a bélyegét a zenei életre?

- Először is mindenki írta a tömegdalo
kat. Még Kodály is hagyta, hogy egy-egy dal
Iam ára - különösen a biciniumokra - ak
tuális szövegeket húzzanak rá. Ebből a fo
Iyamatból lényegében senki sem vonta 
vagy vonhatta ki magát.

- Volt aki mégsem írta?

- A kivételeket az akkori zenei élét peri-
fériájára szorították.

. - Érdekes elgondolni, hogy Bartók miképp
viselkedett vólna ebben a helyzetben.

- Magam is sokszor gondoltam rá, Bartók
is, József Attila is, nem is szólva Adyról.
Kodály hajlékonyabbnak bizonyult. Annyira
egyetlen célt látott maga előtt: a magyar ze
nei és nemzeti nevelés ügyét, hogy ennek
keresztülvitele érdekében hajlandó volt
apró kompromisszumokra. hogy sohase csa
pódjék be mögöttűnkaz ajtó.

- Kodály nevelési mádszerérol mit tudnál
mondani?

I •
- Mindenekelőtt tisztán kell látni, hogy

Kodály zenei nevelési módszere teljes egé
szében atonális - vagy modális - zenére
épült. a cél, amit el akart érni az. hogy a
gyermekekben a tonális érzék rögzödjék. a
tonalitásban való eligazodásuk biztos le
gyen. Mindez egy olyan korban, amikor a
tonalitás teljesen megszanö-félben volt az
európai zenében.

- Korszerűtlen?

- Erre nem tudok felelni, mert nincs gya-
korlatom a módszer 'credményeinek felmé
résébcn. Nehéz eldönteni, hogy ha egy

gyereket jól ránevelünk a tonális hallásra.
meggátoljuk-e ezzel, vagy segítjük az új zene
befogadását. Úgy is mondhatnám, hogy ha
valaki csak Arany Jánost olvas,' segíti-e ez
abban, hogy Adyt megértse? Biztos vagyok
benne, hogy Arany Jánost ismerni kell. Saj
nos, ma ott tartunk - hogy az irodalmi pél
dánál maradjak -, hogy egy' ilyen sorban:
"Ösztövér kütagas, hórihorgas gémmel /
.Mélyen néz ci kútba s benne vizet kémel" 
annyi a mai gyerek számára ismeretlen szó,
hogy úgyszólván mindegyikhez jegyzetet.

. magyarázatot kell fúzní. Az tehát, ha valakit
a régi zene alaposabb megértésére, a régi
zene nyelvének értésére nevelnek. minden
képp hasznos és fontos dolog. Mint ahogyan
nem tartozhat ennek az orfzágnak a szel
lemi légkörébe az, aki nem tud könyv nél
kül elmondani tizenöt Arany-verset. De ez
csak 'az alapréteg, mint ahogy Kodály is
csak alapozásnak tekintette, iskolai haszná
latra szánta a maga módszerét. A baj akkor
kezdődik, amikor teljes és végső képzésnek
tekintik. Ebben 'nem ő a hibás, hanem azok,
akik tanná merevítettek egy gyakorlati el
képzelést.

- Hogyan ítéled meg, mi lett az ő koncep
ciójából?

- Attól félek, hogy utoléri az li sors, ami
nagyon sok fontos kezdeményezésünket:
kiviteli, hogy ne mondjam, kirakati cikk
válik belőle, aminek egyre kevesebb köze
van az itthoni valósághoz. Mindenesetre, ha .
összevetem az itthoni kórusok hangzását a
bolgár, észt, angol, német kórusokéval, ame
lyeket alkalmam volt hallani - különösen a
mai zene előadása tekintetében -, az az ér
zésem, hogy volna hova járnunk tovább
képzésre. S ez természetes is. A baj ott kez
dődik, arnikor azt hisszük, hogy minden
iskolában úgy folyik a zenetanítás, mint a
kecskeméti Kodály minta-intézetben, ami
kor újságcikkekkel, szónoklatokkal elhi
tetjük magunkkal, hogy zenei nagyhatalom
vagyunk, s úgy soroljuk ünnepi erőfeszí

tésekkel elért eredményeinket, niintha azo
kat a zenei élet hétköznapjaiban bár
mikor és bárhol meg lehetne találni.

- Szeretném, ha zenetorténészi tevékeny
ségedről beszélnél.

- Elsősorban tanítottam. Huszonöt éven
keresztül általános zenetörténetet a zene-
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akadémián. Érdekelt ez a munka. Minden
évben új módszert kerestem arra, hogy
megszerettessem, megismertessem a zenét a
fiatalokkal. Sajnos, a zenetörténet olyan
tárgy, amelyet szinte lehetetlen tanítani
azok közt a keretek közt, amik adva vannak
(s amiket az én múködésem ideje alatt is
egyre szűkítettek). Sokkal nagyobb művelt

ség kellene ahhoz, hogy valóban érdemle
gesen lehessen valakiről beszélgetni. Voltak
évek, amikor alig egy-egy Wagner-opera
szerépelt az Operaház műsorán. Hogyan
kívánhattam tehát, hogy a hallgatók ismer
jék ezeket a műveket, s ha nem, hogyan be
szélhettem volna a szerzőjükről? A közép
iskola is egyre kevesebb alapot ad vala
milyen tárgy történeti szemléletű feldol
gozásához. Történeti, stílustörténeti alapfo
galmak teljesen hiányoznak a hallgatók is
mereteiböl, úgyszólván nincs fogódzó, ami
re a zenetörténetet építeni lehetne.

- S a tanitáson kívül?

- Három kiadásban jelentettem meg Bar-
tók írásait. 1948-ban egy kisebb, 1956-ban
egy nagyobb válogatást adtam' közre, aztán
nekikezdtem az összes írás kritikai jellegű, a
változatokat, vitaírásoknál az ellenvélemé
nyeket is feldolgozó teljes kiadásának. Az el
ső kötet - húszévi munkám eredménye 
közel ezer lap terjedelemben 1967-ben je
lent meg. Időközben megalakult a Bartók
Archívum, s ennek akkori vezetője fakszimile

.kiadásban kiadta a fontosabb népdalgyűjte

ményeket, így értelmét veszítette, hogy ezt a
kiadást folytassam. A centenárium alkalmá
val ismét nekifogtam, most már egy egész
munkaközösséggel együtt, kitűnő szakem
berekkel, hogy ismét megjelentessük - ezút
tal eredeti nyelven is - a Bartók-írásokat.
Ennek sajnos szerzői-jogiakadályai voltak, s
két elkészült kötete azóta is a kiadónál vár
ja, hogy a jogi akadályok elháruljanak a köz
zététel elől. 1954~ben Kodály írásaiból állí
tottam össze egy antológiát. A gyűjtemény

címét ő adta: A zene mindenkié. 1960-ban
Honeggerről jelent meg egy kis rnonográ
fiám, amely 1980-ban új kiadást ért meg.

- Hogyan látod az egyházi zene helyzetét
századunkban? .

- Az egyházi zenélés a világival való állan
dó'kölcsönhatásban végigkíséri az egész ze-
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netörténetet. Olyan témákat, konfliktusokat
kínál a zeneszerzőknek, amiket - azt hiszem
- egyetlen nagy zenei stílus sem nélkülöz
het. Ha szigorúan egyházi használatra írt
müvek szerzöi közt keresgélek is, akkor is

'ott találom századunk legnagyobbjait, de ha
egy kicsit kitágítom a szó értelmét, s kiter
jesztem az olyan zeneművekre is, .amelyek
ugyan liturgikus célokra nem használhatok,
de inspirációjuk - vagy ha szabad zenéről

ilyesmit mondani - gondolati tartalmuk mö
gött kitapintható a vallásos, vagy ha úgy tet
szik, transzcendens eredet, azt hiszem
századunk minden jelentős zeneszerzőjét

felsorolhatom. Az persze más kérdés, hogy
az így felfogott vallásos zene találkozik-e az
egyház jóváhagyásával, vagy sem. Liszt pél
dául, aki élete második felében nagyon ko
molyan foglalkozott az egyházi zene reform
jával, sokszor pápai dekrétumokkal került
szembe. Pedig ő igazán belülről, az egyházi
szempontok figyelembevételével akart re
formokat végrehajtani.

- Ez nyilvánvaló konzervativizmus volt.
Ma azonban, a II. vatikáni zsinat után más
szemlélet érvényesül. A hatvanas-hetvenes
évek Lengyelországában Penderecki írhatott
teljesen korszerü nyelven és eszközökkel egy
házi szempontból is elfogadott liturgikus
zenét.

- Református vagyok, s Kolozsvárott re
formátus nevelésben volt részem, így isme
rem ugyan, de nem tudom pontosan érzé
kelni azokat a különbségeket, amelyek az
istentisztelet alatt felhasznált, szigorúan a
liturgiához tartozó és a templomban ját
szott, de a liturgia kereteit szétfeszítő zenék
között vannak. Bizonyos, hogy Beethoven
Missa Solernnise, vagy Bach h-moll miséje
is nagyobb lélegzetű kompozíció, hogysem
liturgikus célokra "használati" zenékké vál
hatnának. A passió pedig - hogy Penderecki
legismertebb egyházi múvére, a Lukács pas
sióra utaljak - már a barokktól kezdve
annyira az oratórium felé tolódott, hogy
mai megfogalmazásait semmiképp sem le
het egyszerűen liturgikus zenének nevezni.
Ezt a Passiót - és számtalan társát - azok
közé a művek közé sorolom, amelyeknek a
keresztény gondolatkörből fakad ugyan az
inspirációja, de nem szolgálnak közvetlen li
turgikus célokat.



- Vajon Bartók miért nem fogott egyházi
témába?

- Szigorúan "egyházi", "liturgikus" téma
valóban nincs Bartók életművében.De ha a
III. zongoraverseny középsö tételének ko
ráljára gondolunk (s különösen arra, hogya
tétel mintájában, Beethoven a-moll vonós
négyesében milyen programmagyarázatok
társulnak a korálhoz!), vagy a VI. vonós
négyes utolsó tételére, a ritornell-témának
himnikus kitárulkozására. nyilvánvaló, hogy
ezek transzcendens ihletésűek akkor is,
ha minden liturgikus kötöttségtől távol tart
ják magukat.

- Transzcendens tartalmat hordoznak min
denféle konkrét vallási kötődés nélkül?

.:.. A transzcendens tartalomnak a val
lástól, a liturgiától való kiszakadása már ré
ges-régen elkezdődött. Hogy közismert pél
dát mondjak: a fausti tematika, a jónak és a
rossznak szembenállása sem más, mint a
vallásos tematika öröksége. A fausti tema
tika pedig már profán formájában keresz
tül-kasul szötte az egész romantikát, még
Bartók is örökölt belőle gesztusokat.

- A zenetörténetben hol válik el az egyházi
és a világi tematika?

- Azt hiszem, valójában sohasem vált el.
Legalábbis erre enged következtetni az a
rengeteg fennmaradt egyházi feddés, tiltás,
ami a világi hangvételnek a templomba való
beszivárgása ellen hadakozik. De úgy lát
szik, a sok tiltás nem sok eredményre veze
tett. Már a Notre Dame-i iskola orgánumai
is jellegzetes trubadúr dallamfordulatokkal
vannak teje, később meg egy egész korszak
írta a miséket a L'Homme Armé című világi
dal cantus firmusára. Szinte lehetetlen a
történeti folyamatból kiszűrni a vegytiszta
egyházi, vagy világi hangvételt.

- Műveid közül az egyházi tematikához a
"Pro Sommo Igoris Stravinsky Ouieto" című

rekviemed kapcsolódik.

- Számomra Stravinsky a zenetörténet
egyik legfontosabb alakja. Minél öregebb le
szek, annál többet értek meg belőle, annál
inkább látom, hogya zenei géniusznak
olyan csodálatos megtestesítöje, mint ami
lyen Bach vagy Mozart volt. Amikor meg
halt, úgy éreztem, hogy valahogyan tiszte-

legnem kell az emléke előtt. Sokféle próbál
kozás után végül is olyan kamaradarabot ír
tam, amiben a rekviemnek szövegtöredékei
is helyet kaptak egyéb latin szövegek meI-
k~ .

- Ez az egyetlen darabod, amelyik kapcso
latot tart az egyházi tematikával?

~ Októberben mutatták be az In Phari-'
saeos című kórusomat, amelyiknek latin
szövege a Bibliából való. Bemutatás előtt áll
női karra írt Planctus Mariae című dara
bom, amelyben il Stabat Mater és egy régi
magyar népi passiójáték szövegét haszná
lom fel. Most készülök egy Misereré-t és
Alleluia-t írni a King's Singers együttes
számára.

- Ezen kívül min dolgozol még?

- A nyáron írtam egy vonószenekari da-
rabot Tristia címmel, magyar címén: Maros
siratót. A szegedi kamarazenei napokon kel
lett volna elhangzania a kolozsvári kamara-

. zenekar elöadásában, de aztán a kolozsvá
riak vendégszereplése elmaradt, így a darab
bemutatója is elhalasztódott.

- Úgy látom, mintha a hetvenes évek vé
gén, a nyolcvanas évek elején a magyar zene
szerzésben a lefelé ívelés tendenciája mutat
kozna meg.

- Nehéz kérdés, s még nehezebb rá rö
viden válaszolni. Ha valaki a múlt század
ban, a tízes évek végén, húszas évek leg
elején a bécsi zenei élet iránt érdeklődött

volna, biztosan azt a választ' kapta volna,
hogy - sajnos - nincsenek már igazi alkotók.
Schubertröl úgyszólván senki sem tudott,
Beethoven évek óta nem szólalt 'meg, joggal
hihették, hogyalkotóereje kiapadt. Aztán a
húszas évek közepén sorra előkerültek az
utolsó szonáták, az utolsó vonósnégyesek, a
IX. szimfónüi.. Talán ilyen a mi mostani
helyzetünk is. Világszerte új hangot keres
nek a zeneszerzők, s a valóban új hangnak
esetleg évtizedekre van szüksége ahhoz,
hogy kiérlelödjék. Más volt a helyzet az öt
venes évek végén, a hatvanasok elején. Az a
hang, ami akkor megszólalt,.lényegében tíz
húsz éve lappangott már, kereste a nyilvá
nosságra törés lehetöségét, amit akkoriban
belső és külső erők egyaránt gátoltak. Nem
tudhatjuk, mi van a zeneszerzők fiókjában.
A művek bemutatása is sokkal késedelme-
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sebb, mint azelőtt volt - legalábbis az élvo
nalbeli zeneszerzők esetében. Durkó zon
goraversenye például már rég ki van ny-om
tatva s még mindig nem hangzott el.

Azt hiszem,' az az érzésed, hogy a magyar.
zeneszerzés hanyatlóban van, nem annyira,
a zeneszerzés tényleges állapotából táplál
kozik, mint abból, hogy a magyar hangver
senyéletben egyre kevesebb szerepet szan
nak neki. Hónapok telnek el egyetlen -rna
gyar bemutató nélkül, s azok a művek is,
amelyek kiállták a közönség, a kritika pró
báit, azok is lekerülnek a hangversenyek
műsoráról.Az idelátogató zenekarok, együt
tesek majdnem mindig hoznak valamit ha
zájuk új zenei terméséből.Ha a Filharmónia
statisztikát készít arról, hogy-hány élő ze
neszerző művét tűzték műsorra,' statiszti
kája megnyugtató lesz: De a hiányzó magyar
szerzök és olyan idegen szerzök helyett,
akik az új zene fontos darabjait írták meg,
mai kubai és brazil gitármuzsikát, görög
vagy lett kamarazenét lehet majd találni
benne. Nem szeretném, ha félreértenél: az
ilyen nem túlságosan fontos zeneszerzők

nek a bemutatása, egy nálunk ismeretlen
zenekultúra antológia-darabjainak a felte
hetően hiteles megszólaltatása nagyon fon-

. tos lehet. de semmiképp sem helyettesítheti
a valóban lényeges szerzök műveinek ide
jében való megismertetését. S nagyon sze
retném hangsúlyozni, ,hogy ennek a meg
ismerkedésnek valóban idejében kellene
megtörténnie. Az elkésett bemutatók olya
nok, mint a kerek dátumú halál-évfordulók
alkalmával írt megemlékezések. Azzal, hogy
a Korunk zenéje sorozatban egy-egy szerzöi
estet szeatelünk a mai zene világnagyságai
nak, s ezeken húsz-huszonöt évnyi késéssel
eljátsszuk egy-egy mester néhány művét

(mint tavaly például Messiaen-ét), - tulaj
donképpen nem bevonjuk azokat a hang
versenyélet folyamatosságába, hanem kire
kesztjük onnan, muzeális tárgyakká változ
tatjuk az élő zenét.

Ott tartunk, hogy a mai zenének olyan - a
közönség által is megbecsült - klasszikusai,
mint például Stravinsky egy-egy fiatalkori"
művel vannak rendszeresen képviselve a
hangversenyéletben. új utakat mutató jelen
tős műveinek nagy része még meg sem szó
lalt. - Mindezt azért mondtam el, mert ösz
szefügg azzal a kérdéseddel, hogy van-e va
lamilyen'hanyatlás a mai magyar zeneszer-
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zésben. Amit te hanyatlásnak érzékelsz, an
nak is lehet következménye, hogy a mai
magyar zene, ha egyáltalán megjelenik a
hangversenydobogékon. nem a kortársak
kai való természetes összehasonlítás lehe
töségeivel, hanem a kortárfaktól elszigetel.'
ten jelenik meg, s így teljesen lehetetlenné
válik annak megítélése, hogy egy bizonyos
stíluskörön, bizonyos törekvéseken belül
jobb-e, mint a társai, vagy rosszabb-e náluk.
Ezen a helyzeten próbálnak segíteni az Új
Zenei Stúdió tagjai, akik maguk gondoskod
nak rnüveik elöadásáról, s így nemcsak az
esetleg elnagyolt előadásokatkerülik el, ha
nem viszonylag gyakran, s a kivitel tekinte
tében elsőrangúan szólaltatják meg müvei
ket. S ahogy látom, ez a kőzös munka szoros
baráti kapcsolatot is teremt a Stúdió tagjai
között, s ezt nagyon lényegesnek érzem.
Mert annak, hogy te bizonyos hanyatlást
érzékelsz a mai magyar zeneszerzésben az is
oka, hogy megszúntek, szétzilálódtak a szo-

. ros baráti kapcsolatok. Mindenki a maga út
ját próbálja járni. A magyar zene nem, lép
olyan baráti kapcsolatokkal, a közös törek
vésekben való hittel szentesített egységként
a világ elé, mint,ezelőtt tíz-tizenöt évvel. A
kortársakkal való kapcsolatot nem egy jól
múködö, a közönséget és a zeneszerzöt egy
formán befolyásoló zenei élet teremti meg,
hanem kinek-kinek a véletlen adta ismer
kedési lehetöségei.

Az egészséges befogadás lehetőségeit ne
hezíti a zenekritika helyzete is. Az a heten
ként rendelkezésre álló fél hasáb vagy egy
hasáb, amit a napilapok (s ott sem minde
gyik) a zenekritika rendelkezésére bocsáta
nak, nem alkalmas arra, hogy a közönséget
tájékoztassa, a rnúveket elemezze. Teljesen
mindegy, hogy ki a kritikus, a szűk 'terjede
lern még azt sem teszi lehetövé, hogy egy
hét hangversenyeinek a müsorát, a közre
müködók nevét felsorolják. Az egyetlen
szakfolyóirat a Muzsika is legalább három
havi késéssel tudja csak követni a rnúvek
bemutatását. Mindezeket a nehézségeket
azért sorolom, mert nem biztos, hogy a ze
neszerzés hanyatlik, de az bizonyos, hogy az
iránta való érdeklődés, társadalmi megbe
csülése egyre kevesebb. Különösen súlyo
san érinti ez a fiatalokat. Műsorra kerülniök
is nehéz, műsoron maradniok szinte .lehe
tetlen, s a közönség és a kritika állandó
visszaigazolásai nélkül nem biztos, hogy



egészségesen, természetesen alakul pályá
juk. Félő, hogy a világ zenei vérkeringésébe
való belekapcsolódás helyett megint a járt
út 'kényelmét, a már ismert darabok végte
len ismételgetését választjuk, ami akkor
sem vezet jóra, ha á darabok jó része re
mekmű, s az előadók néha világnagyságok.
Egy egészséges zenei életnek bizonyos, hogy
vannak ünnepi pillanatai, de meg kell hogy
legyen benne a: muzsíkus társadalomnak az
az állandó küzdelme is, hogy az új hangot a
közönséggel elfogadtassa. S.az új hangra
érett közönség számára a nagy remekmű

vek is új arcukat mutatják, mást talál ben
nük, mint száz-százötven évvel ezelőtti hall
gatóságuk. Ne felejtsük, hogy a megszentelt
remekművek nagy része a maga korában
botránykőnek számított! De ne hidd, hogy
azt képzelem, hogy határainkon kívül lénye
gesen jobb a helyzet.

Amennyire ismerem, talán a lengyel zene
szerzésnek sikerült magára hívnia a figyel
met. Igaz, hogy az új müvek bemutatói ott is
a Varsói Ősz tíz napjára sűrítödnek össze,
de sikerült ennek a tíz napnak olyan te
kintélyt szerezniök külföldön és, belföldön
egyaránt, hogyahangversenyek zsúfolt há
zak előtt hangzanak el, a művek sorsa köz
üggyé vált. S ami talán még az új lengyel
bemutatóknál is lényegesebb: a Varsói Ősz

közel háromévtizedes fennállása alatt az új
zene klasszikusainak, . Stravinskynak, Bar
töknak. Schoenbergnek, Webernnek és a
többi korszakos mesternek valamennyi fon
tos művét - ha nem valamennyi művét

- elöadták, s az élő kortársak közül is na-

Részlet

gyon sokan szerepeltek a müsorokon lénye
ges művekkel és elsőrendű előadókkal. En
nek köszönhető, hogy a lengyel közönség
sokkal értöbb. türelmesebb az új müvészet
befogadásában, mint a mienk. Igaz, nálunk
sok évtizedes - ha nem évszázados - késést
kellene behoznunk, s szomorú jellegzetes
ségként kell megemlítenem, hogy még a há
ború után is nehéz volt Bartók zenéjét elfo
gadtatni. A zenésztársadalom ebbeli igye
kezetének a zsdánovi múvészetpolitika évei
még új gátat is szabtak. Manapság pedig,
amikor a muzsikusviIág közkatonái a leg-

.rosszabbul fizetett szellemi munkások közé .
tartoznak, nehéz tőlük azt kívánní, hogy a
zenekari munkájuk, tanítás, filmzenék és
hanglemezfelvételek alkalmi munkái közt
örlödve még arra is legyen energiájuk, hogy
új műveket tanuljanak, kialakítsák ezek elő

adási stílusát, megteremtsék e stílus ha
gyományait, s annyiszor, s oly vonzó elő

adásban vigyék a közönség elé az új zenét,
hogy az valóban megszeresse, felismerje az
értékeit.

- Milyennek látod e tekintetbena magad
helyzetet?

- Kivételesen szerenesésnek érzem. Azok
.hoz a karmesterekhez és együttesekhez.
akik darabjaim bemutatását vállalják, régi'
barátság köt. Szeretettel és odaadással fog
lalkoznak a partitúráimmal,. nem egy jobb
megoldást az ő munkatársi közreműködé-
süknek köszönhetek. .

VÁCZITAMÁS

Mintha most a pillanat,
Üres papír lenne,
Össze-vissza sorokat
Kötözök a csendbe.
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