
Palotásy János emlékezete
Jászberényben született százhuszonnégy esz-

tendővel ezelőtt, s ott is halt meg a múlt század
hetvenes éveinek alkonyán. Szülővárosában ma
emléktábla, s a még általa alapított vegyeskar
őrzi nevében emlékezetét. A herényiek szeretet-
tel emlékeznek róla.

Palotásy Pecsenyánszky János, igaz, soha nem
tartozott a magyar romantikus zene élvonalbeli

. alakjai közé. Még gyermek, amikor a reformkor
• elején a magyar zenei romantika Biharival s La-

vottával útnak indul, s ifjú legény, majd pedig a
szabadságharc katonája, mikor Erkel, Liszt és
Mosonyi delelőre viszik a nemzeti zene első

• nagy, szélesebbkörű felvirágozását. Palotásy mű-
ködése már a szabadságharc utáni évtizedekre
esik, amikor az 1048 előtt még hősi romantikus
zene egyre inkább szövevényes ellentmondásos-
ságba bonyolódik.

De talán éppez ezért válik az ő útja oly bátoi,
őszinte és igaz, bár sokszor kétségtelenül naiv
vállalkozássá az önkényuralom s az elnyomatás

éveiben. Dalai, főként népies műdalai s csárdásai a
szabadságharc bukása után országos hírűekké
lettek. Zenéje buzdította s bízni tanította a sza-
badságharcban elbukott nemzetet. Tompa Mihály
híres költeménye, „A gólyához" Palotásy megze-
nésítésében lett közismert ezekben az évtizedek-

ben. A Hölgyfutár 1855-ben „a tősgyökeres alföldi s nemzeti zenekoripheus"-nak neve-
zi, kit „nagy tehetség, éles ítélet, finom tapintat, csüggedetlen szorgalom s a legna-
gyobb szerénység" jellemez műveiben s egyéniségében egyaránt. S igaza van a cikk-
író Simonffy Kálmánnak: a jászberényi komponista zenéjében „az alföldi, tiszavidéki
nép őseredetiségében megmaradt, minden külbefolyástól csaknem mentesen megőr-
zött" népdalainak életereje lüktet. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy néhány
dala éppen úgy folklorizálódott, mint más műdallamok, melyeket a nép alkalmasnak
tartott arra, hogy a magáénak vallja s a sajátjaként alakítsa, formálja tovább.

A korabeli zenekritikusok és zenészek, Mosonyi is a Zenei Lapokban úgy emlé-
kezik meg róla, mint országoshírű zeneszerzőről, s más helyen is azt olvashatjuk,
„művei a külföldön járó népizenekarok, főleg Patikárius Ferenc zenekara révén kül-
országba is utat i törtek."

Van azonban mindezek mellett Palotásy zeneművészetében valami, ami azt
ellentmondásossá teszi; valami, ami megfosztja művészetét az egyértelműségtől. Vala-
mi, ami zenéjét a népzenéhez hasonlóvá, ugyanakkor, — mint az újabb zenetudo-
mányi és zenetörténeti kutatások kimutatták, — szűkebbigényűvé, korlátozottabbá, s
olykor-olykor Dankó Pista nótáihoz hasonlóvá formálja. Zenetörténetünk menetében
a patriarchális és plebejusi népiesség ugyanis jóval később különült el oly élesen
egymástól, mint irodalmunkban, főleg verses epikánkban. Az ezekből fakadó ellent-
mondásokra Szabolcsi Bence Kossuth-díjas zenetudós mutatott rá a magyar roman-
tikus zenéről írott művében. S e, Szabolcsi Bence által feltárt s megmutatott tör-
vényszerűségek hatnak Palotásy műveinek formálódására, alakulására is. Palotásy
autodidakta volt, s oly korban élt, amikor függetlenségi harcunk s polgári forradal-
munk már elbukott, s a harcot hajdan vezető köznemességünk már a dzsentrisedés
útjára készülődik. E korban már, — mint írja Szabolcsi Bence, — „a vidék lassan-
ként megáll, elmarad, elárvul... s aktív muzsikusnak vidéken élni körülbelül egyet
jelent a dilettantizmussal s a . . . népieskedő félbemaradottsággal." E tragikumnak
éppen legjellegzetesebb megtestesítőjeként említi Palotásy sorsát.

Palotásy igazi tehetség volt.. Minden tulajdonság, még az önmagával szemben
való igényesség, a szerénység, s a bátor önbírálat is élt benne ahhoz, hogy élvonal-
beli muzsikusunk legyen. A kor azonban, melyben férfikorát élte, tehetetlen volt
ahhoz, — részben már, részint még képtelen arra, hogy az egyszerű emberek sorából
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kiemelkedő értékeket megmentse, csiszolja s megőrizze az egész nemzet számára.
Szomorúan panaszolja a berényi komponista s kórusvezető, a jászapáti, majdan
herényi jegyző egyik levelében; „Én énekmestert nem ösmertem soha, nekem egy
hangszeren hangot mester nem tanított, és én oly helyzetben nem lehettem, hogy
életem legkedvesebb mindenét, a zeneszerzés titkait szabályosan képzett egyéntől,
vagy csak kevésbbé szakavatottól is tanulhattam volna... életem mindenét adtam
volna egy ily tapasztalt egyénért, ki engem útba vezett volna, mert a fővárostól
elkülönített helyzetem e kiváltságos kedvezésben nem részesített, s én a hangjegy-
Kést s a hangszerekben bánásmódot részben kóborló cigány s országló cseh deákok-
tól lestem és sajátítottam el.. ."

Sorsa, élete tehát ugyanaz a sors, amelyet Móricz Zsigmond regényhősei a
maguk bukásában, vagy útvesztőiben járnak meg, vagy amelyet a nagy alföldi
festő, Tornyai János „Életem" című festményén panaszolt el az őt oly igazságtalanul,
értetlenül körülvevő magyar világnak. Palotásy János, mint Jászberényben ma is
többen emlegetik, 1878-ban a szó legszorosabb értelmében véve — éhen halt.

Születésének jövőre lesz 125. évfordulója. Reméljük, a város népművelési szer-
vei s más kultúrtényezői előkészítik majd szűkebb hazájuk fiának méltó emlékezetét,
életének s műveinek népszerűsítő ismertetését.

De ugyanakkor Palotásy sorsa és életművének oeuvreje tanulságot is testál
kultúréletünk szervezőire, alkotóira. Figyelmeztet: a magyar nép s a magyar vidék
zenei arculatának aktív hatása nélkül nincs és nem is lehet egyetemes, széleskörű
magyar zenei kultúra, de ugyanakkor a vidéki kultúréletnek is az igényesség
szabja meg a maga követelményeit. Napjaink korszakában már megindult az a
nagy kultúrtörténeti folyamat, amely az új magyar zenében Kodály és Bartók monu-
mentális értékű művészete nyomán egyesíti magában a művészi igényességet, a szé-
les világtávlatú, az egész emberiség számára utat mutató zenét a népi világ zene- és
dalkultúrájának kincseivel, gazdaságával. Általános iskoláinkban egyre több és több
helyen, s egyre szélesebb körökben sajátítják el népünk gyermekei a szolmizálás kész-
ségét, a kottaismeretet, s győzik le apáik szomorú örökségét, a zenei analfabétizmust.
Egyesül az eddigi történelmünk során évszázadokon át elkülönülő: a népi tehetség s
az iskolázottságban megizmosodott műveltség. A népből felnövekedni s valóban
a néphez tartozni ma már egyre inkább egyet jelent a tudás s a műveltség alapjai-
nak elsajátításával.

Palotásy életműve és példája ma, százesztendő távlatából is Bartók Béla s
Kodály Zoltán tanításának nagyszerűségére, megszívlelésére figyelmeztet. Ezt a taní-
tást Kodály Zoltán néhány hete így fogalmazta meg klasszikus tömörséggel a magyar
rádióban mondott Bartók-emlékezésében: „A művelt réteget magyarabbá, népivé, —
s a magyarságot, a népet zeneileg műveltté kell tennünk.

Császtvai István

PALOTÁSY MDVEI: Barkóczy-csárdás 1854. —
A vén huszár (Komoly magyar) 1858. — Hagyd
a multat! (Csárdás) 1858. — Koronázási ma-
gyar 1867. — P. J. Vál. Zenemüvei I—II. 1869.
Zongorára alkalmazta Riszner József. Valószí-

nűleg Jászberényben jelent meg. — Továbbá
Harminc vá'ogatott dal. I—II. zongorakíséret-
tel ellátta Riszner József. Én. — Galgóczi em-
lék . . . 1861. — (?)
Több partitúrája különböző személyeknek ded;-
dlkálva Riszner József lejegyzésében a jászbe-
rényi Bathó-család (Liliom-utca) birtokában és
tulajdonában.

IRODALOM, RELIQUIAK: Palotásy Pecse-
nyánsziky János (1831—1878) zeneművészetére,
annak sajátos értékeire és ellentmondásaira
többször utal Szabolcsi Bence: A XIX. század

magyar romantikus zenéje c. müvében. Zene-
műkiadó. Bp. 1951. — Palotásy levele Moso-
nyihoz: Zenei Lapok I. 1861. 182. lapon. Sza-
bolcsi idézi. — Simonffy Kálmán cikke a
Hölgyfutárban „Nemzeti zenént s egy magyar
zeneköltö" címmel 1885. évf. 132. Június 12-i.
keddi számában. — Kodály Zoltán előadása a
Bartók-év megnyitása alkalmával a Kossuth
Rádióban 1955. január 1-én Bartók összes zon-
goraművei-műsorszám bevezetőjeként. — To-
vábbá Bakki Józsefnek, a jászberényi tanító-
nííképző zenetanárának szíves szóbeli közlései.
A Palotásy által 1866-ban alapított s hálából
róla elnevezett vegyeskar 1954-ben a jász kul-
túrhónap keretében a járási kultúrotthon se-

gítségével újjáalakult. Kórusvezető: Bakki Jó-
zsef.
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