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„ Van-e egységes zenei 
hullámhosszon gondolkodó 
magyar közösség?" 
Rajeczky Benjámin zenetörténésszel 
beszélget Bosnyák Sándor 

századfordulót követően elsők közt a zeneszerzők fordultak a néphagyomány mélyrétegei felé. Évszáza-
dokra visszanyúló jelentős müzenei hagyományunk nem volt, ízlésünket a zenéhen is a nép őrizte. A népzene 
felé fordulás egyszerre jelentette a rendkívül éles társadalmi ellentétek között élő, s idegen orientációjú magyar 
társadalomban a nép és a nemzet melletti elkötelezettséget és az ősi, egyetemes zenei gondolkodás megújításának 
lehetőségét. Mai szemmel nézve: Bartók és Kodály zenei „forradalmának" melyek voltak a legfontosabb 
jellemzőii 

Mi is szeretjük úgy emlegetni, hogy ők zenei forradalmat csináltak, de egy forradalomhoz az kell, hogy 
valami hirtelen megváltozzék és legyen körülötte valamilyen közösségi együttmegnyilatkozás, ami aztán viszi 
tovább az egészet. Náluk azért ez nem volt ennyire forradalmi; ami forradalmi lett belőle, az később lett. 

A század elején ők elindultak avval, hogy reformokat akarnak csinálni, elsősorban saját maguk számára, mert 
végeredményben mind a ketten zeneszerzők akartak lenni, méghozzá európai mértékű és ugyanakkor magyar 
zeneszerzők is. Az, amit ők maguk előtt láttak, az volt az a rossz állapot, amin csak egy forradalom tudott volna 
segíteni. Bartók mondta, hogy a századforduló körül már világos volt, hogy a XIX. századi romantikus 
muzsika mindenestől kifutotta magát. Nem volt eléggé meggyőző új mondanivalója, a régit már nagyjából 
agyonbeszélte. Magyar szempontból is csak rosszat láttak, Bartók eléggé elítélően nyilatkozott a XIX. századi 
magyar műzenéról azon az alapon, hogy azok olaszul vagy németül beszéltek, de nem magyarul. Amire meg 
azt gondolták, hogy magyarul van, az meg cigányul volt. A verbunkos muzsikának a vonásai voltak, amelyről 
azt gondolták a XIX. századi zeneszerzők, hogy magyarrá teszi a zenét. A verbunkosnak a dallamfordulatai, de 
főként annak a ritmikája sallangos, Bartók ezt egyszerűen és őszintén lenézte. 

Történelmileg kellett volna nézni azt az értelmiséget, amelyikben Bartókék benne éltek. Az az értelmiség 
nem a parasztságból jött, hanem a XVIII. században költözött be külföldről. A török idők után beszármazó 
külföldiek voltak a zenészeink majdnem Száz százalékban. Elvárni azt, hogy az az ide költöző ember, aki 
amellett, hogy megtanult magyarul, még megtanuljon magyarul is gondolkodni, méghozzá zeneileg magyarul 
gondolkodni, hát hogyan?! Ugyanakkor az az értelmiségi, miután a maga jóindulatával és jóakaratával 
megtanult magyarul beszélni, zeneileg is igyekezett magyarul beszélni. A magyarnóta-komponálók ugyan nem 
ebből az idegen értelmiségből kerültek ki, hanem éppen a magyarok voltak. A magyar kisnemességnek a 
folytatói a XIX. században, amikor zeneileg nevelkedtek, ezektől az idegenektől nevelkedtek. Bartókék nem 
vették igazán gondolóba: ahhoz, hogy az értelmiség egy ilyen század alatt teljességgel át tudjon alakulni 
olyanná, hogy gyökeresen magyarul tudjon gondolkodni, megkeresse ebben a rettenetes konglomerátumban, 
ami a magyar társadalom a XVIII. századtól volt, megkeresse azokat a maradék csoportokat, amelyek még az 
igazi régi magyarságból voltak és utána nézzen azok zenéjének, uramfia, azt nem lehetett elvárni, csak a 
kiemelkedő tehetségektől, majdnem azt mondhatnám, csak a zseniktől. Zseniket egyelőre nem lehet csak úgy 
tucatonként várni, ö k azok voltak szerencsére, megtették a magukét és ugyanakkor azt a tehetetlenséget 
érezték, ami elfogja az embert, amikor tudja, hogy nincsen háttérré. Mert nekik aztán nem volt hátterük. 

Ugyanakkor viszont arra, hogy éppen a parasztságnak, hogy éppen annak az ősi rétegnek a zenéjével akartak 
foglalkozni, véletlenségből jutottak. Ha Vikár Béla nem jön arra rá, hogy ha a Kalevalát akarja fordítani, 
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gyökeres magyar kifejezésekre van szüksége, ha nem fogja azt az új találmányt, a fonográfot és nem csinálja a 
felvételeket, akkor ki tudja, hogy az első világháború elótt a magyarrá válást zeneileg meg tudják-e magukban 
indítani? Nekik is, mint zseniknek, szükségük volt egy ilyen szerencsés fordulatra, nogy ezeket a felvételeket 
kézbekapják, hirtelen megérezzék vagy meghallják, hogy mi is van ezek mögött, s megindítsák először saját 
maguk reformját, ó k maguk nem kezdték mindjárt egy úgynevezett forradalommal, ők felhasználták saját 
maguk belső átformálására, egy zenei nyelvnek a kidolgozására, és mikor aztán a 20-as években már megvolt 
(amikor már megvolt a Táncszvit, megvolt a Kékszakállú herceg Bartók oldaláról, amikor már megvolt a 
Psalmus Kodály részéről, megvoltak a Gyermekkórusok, utána jött a Háry), akkor már lehetett a 
közvéleményhez fordulni és arról beszélni, hogy mi is ennek a közvéleménynek a kötelessége. 

Aztán Kodály éppen a 20-as években jött rá, hogy a felnőtteket, akik már belekövesedtek a régi 
gondolkodásba, hiába próbálja megnevelni, a gyerekekhez kell fordulnia, az iskolaügyet kell a kezébe venni. 
Ezzel indították meg azt a forradalmat, amelyik a 30-as években tényleg lezajlott zenei szempontból. Nekik 
már tanítványaik voltak, a hangadást tovább tudták vinni az országban, az éneklő ifjúság ezeknek a fiataloknak 
a kezében volt és ók, hátuk mögött a két irányítóval, már csinálták az úgynevezett mozgalmat, amelyikről már 
el lehet mondani, hogy a forradalom irányába ment, amiből lehetett volna igazán forradalmi eredmény, ha nem 
jön megint a háború, amely eléggé megállította azt, amit már sikerült megindítani egy tartós, komoly reform 
irányába. 
0Bartók és Kodály többször beszélt a zenei anyanyelvről. Bartók például a népzene felhasználásának három 
útját elemezve a legtökéletesebb útnak azt tartotta, amikor a zeneszerző megtanulja a parasztok zenei nyelvét, 
és nem dallamokat vesz át, hanem ezen a nyelven .beszél". Létezik-e valóban zenei anyanyelv, vagy csak 
hasonlatként, gondolatmenetük könnyebb megértését elősegítendő használták ezt a kifejezést? 

A zenei anyanyelv kérdésével vigyázni kell. Hogy az ember tudjon zeneileg magyarul, az nem annyit jelent, 
hogy a népdal fordulataival beszéljen. Akár egy kicsi képződménynek a formálásáról, akár egy hosszabb 
terjedelmű képződménynek az elrendezéséről, annak hangvételéről, az egyes elemek alakításáról, a technikájá-
ról, mimindenról van szó, az mind átfordul a zeneszerzőnél a maga egyéni nyelvébe. Mindketten megtanultak 
magyarul beszélni a zenében, de Kodály nyelve egészen más volt, mint Bartók nyelve. Pedig mind a kettő a 
népzenén nevelkedett nyelv volt. 

Azt kérdezed, hogy van-e egyáltalán zenei anyanyelv, és miben áll az? Abban áll, hogy amennyire különleges 
egy szövegi anyanyelv, amennyire különleges egy spanyol, egy francia, egy német nyelve, a zenéje is pontosan 
olyan mértékben különleges és sajátja, összefügg az egyszerű beszédnyelwel. De nemcsak a beszédnyelwel, 
hanem annak a nagy csoportnak, amit egy nemzetnek hívnak, annak a fiziológiájával is összefügg. Ahogy tartja 
magát, ahogy mozog, ahogy egyáltalán megnyilakozik, amikor fellép, mert azért mindegyiknek van egy 
különleges módja, ahogy ránézel, egy spanyol az első látásra is különbözik egy némettől. Legtöbbnyire a 
nyelvhez kapcsolódik, a nyelvnek a hajlításához, annak az előadásmódjához, annak a ritmikájához. Viszont, ha 
a ritmikát veszem, az meg az ő tartásának, táncmozgásának, mozdulatvilágának a hatása. A dallamvilág, annak 
fordulatai, hajlatai, meg annak a mozgásnak az idóviszonyai, a sebessége, az ereje adják ezt a zenei anyanyelvet, 
amely — ha egy ugyanolyan témájú, vagy akár egy ugyanolyan képzésű dallamot is rábízzuk az egyikre, az 
egyik átformálja a saját természetére, a másik átformálja egészen másfajta megnyilatkozásra. Ilyen zenei 
anyanyelv az, amit ók elvárnak a magyarságtól. Kodály meg is mondta az ötvenes években: ha ezek az emberek 
itt vannak (és akkor ó is már kezdett történelmileg gondolkodni az értelmiségről), ha idejöttek és megtanultak 
magyarul, tanuljanak meg megyarul hallani és énekeim is. Ha nem tanult meg magyarul hallatni, akkor hiába 
beszél magyarul, még az nem az a magyar ami — tegyük föl — szeretne is lenni. Vagyis: igenis van zenei 
anyanyelv, amelyikbe az ember beleszületik és amiben aztán kisgyermek korától kezdve öntudatlanul benne 
van. 
QA magyar népdalok, amelyeket gyűjtőink az elmúlt száz évben parasztjainktól feljegyeztek, négy-öt 
évszázada még az egész nemzeté voltak, a nemes, a katona, a paraszt egyaránt énekelte, de csak a parasztság 
konzervativizmusa őrizte meg. A zeneoktatás kodályi reformja nem akart kevesebbet, mint visszaadni 
mindenkinek, ami ősi soron az övé. 1951-ben Kodály így írt: „népünk soha vissza nem térő pillanatot él most; 
még mielőtt kilépett volna ősi népkultúrájából, mindjárt jót adhatunk neki, nem kénytelen átvergődni a rossz 
ízlés, az álművészet mocsarán, amelybe annyian belefúltak." Tudtunk-e élni ezzel a soha vissza nem térő 
pillanattal, újra az egész nemzeté lett-e az ősi zenei örökség ? 

Ez az, az ember sürgősen globális nagy eredményt várna. Ó k már föltárták nekünk ezt a világot, a maguk 
művészetében meg is mutatták, hogy hogyan kell fölhasználni: hát hol van ennek az eredménye? Kodály 
nagyon reális ember volt, és mint reális ember nagyon jól tudta, hogyha valaki egy új, hathatós gondolatot hoz 
a maga társadalma számára, még akkor is, ha az a társadalom lelkesen fogadja, történelmileg kell gondolkodni. 
Meg kell érezni, hogy a történelem abból áll, hogy jön egy hatás, arra pedig egy ellenhatás, aztán megint egy 
hatás és arra megint egy ellenhatás. Akkor, amikor a mi tervéveink elkezdődtek, 45 után Kodály egy 
úgynevezett száz éves tervről beszélt — azt mondta, nagyon józanul, neki egy hosszú periódusra van terve. 
Amíg egy felületes, divat szerint gondolkodó embernek igénye volna, hogy amit elgondolt, az lehetőleg hamar 
valósuljon meg, Kodály tudta, hogy az a társadalom, amit ó megérezett, még nem lett egységes. Meg kell 
türelemmel állni, amíg aztán nevelődik-nevelődik; közben mindig visszaüt a régi örökség, ami egyelőre nem 
éppen magyar, hanem más, azt le kell csiszolni, megint tovább nevelni. Ez az a bizonyos száz esztendős 
folyamat, amelynél ő kénytelen volt még a saját maga életében tapasztalni, hogy miután az első hullám hegye 
lezajlott, utána egy eléggé széles hullámvölgy következett. Annak le kellett folynia, annak végig kellett mennie, 
amíg eljutottunk most oda, hogy azt mondjuk: végre megint nekikezdhetünk és próbáljuk megvalósítani azt, 
ami ugyan megindult, de nem valósult még meg. De nem lehet várni, hogy máról-nolnapra megvalósuljon. 
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%Kodály beszélt a soha vissza nem térő pillanatról. 
De az nem a megoldásra, hanem a megindításra vonatkozott. Ó azt mondta, hogy „ez az a pillanat". A 

pillanat annyit jelent, hogy induljunk el, lássunk hozzá, és nem azt, hogy máról holnapra oldjuk meg, aztán 
felejtsünk el minden mást és legyen valami tökéletesen új. Ó ezt sona sem gondolta, örült azoknak az 
eredményeknek, amelyek az óvodában, az iskolában megindultak, örült, hogy az iskolai énekgyűjteményét a 
minisztérium kiadta, örült, hogy valami tényleg megindult. Ó azt várta, hogy ezt az indulást aztán a társadalom 
fogadja aktívan és vigye keresztül. Ez sajnos egyelőre elmaradt. Elmaradt azért, mert hát olyan körülmények 
között voltunk, amikor az emberek jelszavak szerint gondolkodtak és ahol a jelszavak sürgősebbnek 
mutatkoztak, mint egy ilyen nyugodtan folyó képzés, amely hosszú időn keresztül, csendesen, erőteljesen akar 
előre menni. 
%A zeneoktatást Kodály az óvodások közt akarta elkezdeni, mert ók még „a romlatlan ízlést képviselik". 
Kodály megállapítása érvényes-e ma is, amikor a három-névy-ötévesek a televízió előtt ülnek és óraszám 
nézik-hallgatják a műsorokat, köztük a könnyűzenei előadásokati 

A gyermek a legfogékonyabb, világos, hogy ott kell a legjobban vigyázni, hogy mit adok a gyerekeknek. Erre 
aztán azt mondod, hogy a tévét nézik és mindent látnak és hallanak a világon, ami sajnos nem jó. De 
ugyanakkor gondoljuk meg, hogy a rádióban milyen szép óvodás előadásokat kapnak a gyermekek és a tévében 
is van itt-ott azért az ő számukra való. Itt csak az a kérdés, hogy a szülő hogy porciózza azt a tévét a 
gyermekeknek. A lehetőség megvan arra, hogy a kisgyermek megkapja a maga jó magyar muzsikáját, mert az 
óvodában az óvónők elég szépen foglalkoznak a gyermekekkel zenei szempontból. Ahogy én látom, a 
fővárosra éppúgy elmondhatjuk, mint ahogy elmondhatjuk a vidékre is. Azért nagy különbség van aközött a 
zenei hatás között , amit a fotelban ülve ilyen készülékből kapok, vagy amit én saját magam a többi gyerekkel 
együtt játszva és táncolva végig élvezhetek. A másik, az felületes, amely lepereghet róla, igazi hatása ennek van, 
és szerencsére az óvodáknak és általában a kezdő zenei irányításnak a munkája eléggé zavartalanul folyik. 
%A hatékonyabb — és népünk zenei ízléséhez jobban alkalmazkodó — oktatás ellenére az iskolából kikerülők 
zöme az igénytelen pop-együttesekért rajong, a diszkó ütemére „táncol", tengeren-túli énekesek fényképeit 
viseli trikóján. Agresszivitás, ösztönszint, szeuemnélküliség. Ugyanakkor az is igaz, hogy a hangversenytermek 
látogatottsága nőtt, de az a növekedés társadalmi méretekben nem mérhető, csak csepp a tengerbe, s úgy tűnik, 
hogy társadalmunk zenei ízlésének szintje még a két világháború közöttinél is alacsonyabb, mert akkor 
legalább a falvakban százezrek között elevenen élt a népdal. Hol követtük el a mulasztást, s van-e remény arra, 
hogy ebből a mély völgyből kikerülünk. ? 

Nemcsak a városban, már a faluban is így van, ahogy az én vidékemen látom, ott is a diszkó az, ami vonzza a 
fiatalokat, ha nincs valamilyen másfajta vállalkozás, amelyik egy kicsit hatna rájuk. Van ugyan diszkó, de a 
diszkó mellett van népdalkör is. Az igaz, hogy abban az öregebbek vannak, de amikor azok énekelnek, azért a 
fiatalok is ott vannak és odafigyelnek. A másik: a táncos fiatalok szépen maradnak amellett a magyar tánctudás 
mellett, amit egyszer megszereznek maguknak. A budapesti fiataloknál egy nagyon komoly réteg a 
táncházakba megy és nem diszkózik. Ot t vannak a maguk magyar zenés összejövetelein és érdekes, hogy a 
táncházak a kisgyermekekre is nagyon vonzó hatással vannak. Az a kicsi, hogyha ezt megszokta, viszi magával 
tovább. 

A művelődésirányító tényezők a döntőek. A Kodály Társaság, amely tavaly azt a kiáltványt kibocsátotta, a 
bajok gyökerére akart mutatni. A baj ott kezdődött, amikor nem neveltünk elég zenei képző embert. A 
zenetanárképzés visszaesett, az énekórák, a zeneórák száma visszaesett, a tanítóképzőkben a zenetanítás 
visszaesett, a nevelési tényezőknél mindenütt az alapföltételek elhanyagolása tűnik szembe. Nem hibáztatha-
tom a fiatalt akkor, amikor a pótlékot élvezi, mert nem kapta meg az alaptáplálékot. Ha az alaptáplálékról nem 
gondoskodtam, ha nem gondoskodtam arról, hogy annak az ízét megérezze, akkor ó annak keresi valahol a 
pótlását. 

Az ún. könnyűzene persze örökkön volt a világon, mindig minden időben, minden történelmi korszakban. 
Mindig csak az volt a kérdés, hogy aki ebben a légkörben benne Sit, annak meg volt-e a maga alapműveltsége, 
vagy pedig nem. Ha megvolt, akkor azt választotta ki abból az újdonságból, amelyiknek volt valami értéke, 
amelyiknek megvolt az értelme, hogy átvegye és azt mondja: párosítom az enyémhez, hadd éljen avval együtt, 
mert bele lehet integrálni. De hogyha a maga alapmagatartásához nem volt meg az ereje, akkor beleesett a 
csapdába és átvette magának egyszerűen a könnyebbik muzsikát. De ún. értékes könnyűzene mindig is volt, 
mert az embernek nemcsak filozofálni kell, szórakozni is kell, könnyedén szórakozni is kell. Bachék is írtak 
könnyű, szórakoztató muzsikát a maguk fiatalsága számára és az a szórakoztató, könnyebbik fajta zene attól 
még lehet nagyon jó zene. Aki meg tudja különböztetni egyiket a másiktól, az nem kerül abba a helyzetbe, hogy 
az egyik vagy a másik ártalmára lesz. Miért? Mert megvan hozzá a megkülönböztetési alapja. Erról beszélt a 
Kodály Társaság kiáltványa is, amikor a maga panaszával föllépett. Azt mondta: sajnos nem gondoskodtunk 
arról, hogy a fiatalságnak meg legyen ez a szilárd alapja, és miután ez nincs neki, természetesen hiába 
prédikálunk arról, hogy keresse meg magának az értékest. Hát megkeresi azt, amelyik rá erósebben hat és ami 
neki — a maga szegény és műveletlen állapotának megfelelően — jotban esik. Megint csak ahhoz térünk vissza, 
amit Kodály hangoztatott, mint megvalósítandó tervet, amelyiknél nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy 
„tíz évig csináltam, most már elég volt, most már hagyjuk abba, mert odakint más divatok vannak." Végig kell 
csinálni, száz éven keresztül állandóan és kitartóan abban a vonalban kell maradni és akkor nem kell félteni a 
fiatalságot. Mi a magunk idejében az első világháború idején fújtuk a magunk katonanótáit, de ugyanakkor 
fújtuk Zerkovitznak a városi dalait is. A Zerkovitzé elmaradt, elfelejtődött, a katonanóták azóta is 
megmaradtak. A felelet minden kérdésnél oda megy vissza: vagy lesz komoly nevelés és, erősítem mindig jobb 
és jobb képzőerőkkel, pedagógusokkal, eszközökkel, könyvtárral, tudással, vagy pedig egyszerűen azt 
mondom, hogy a másik a divat, ergó: engedek a másiknak. 
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A vezető és irányító rétegnek a feladata örökkön az, hogy ezt a kontrollt elvégezze és segítse. Ha ők kellő 
módon segítik, kellő módon gondoskodnak róla, hogy meg legyen az értékes zenének a képző ereje és a maga 
terjeszkedési lehetősége, akkor nem kell félni attól a másiktól. De hogyha arra az álláspontra helyezkedünk, 
ami egyelőre inkább divat, hogy engednünk kell, hogy akkor nem vagyunk pedagógiai állásponton. A 
pedagógiai állásponton kell maradni, ami azt jelenti, hogy ami az alapműveltséghez tartozik, arról állandóan 
gondoskodnunk kell, azt állandóan adnunk kell. 
%A magyar zeneszerzők az utóbbi években a bartóki-kodályi útról letérve különféle avantgard törekvéseket 
közvetítenek. Az elfordulás okait keresve kérdezem, hogy a népdal forrása kiapadt-e, vagy múzenénknek annyi 
tradíciója van már, hogy a népdalt mellőzheti, vagy Bartók és Kodály — egykor felszabadító hatású — géniusza 
köti gúzsba az újat akarókat, s ezért keresik más irányban kibontakozásuk útjait? 

Bartók reformja akkorjában se arra irányult, hogy egyszerűen magyar dallamokat használjon föl, sőt Bartók 
valamikor, amikor a népdalnak és a magasabb művészetnek a viszonyáról beszélt, akkor kifogásolta, hogy a 
zeneszerző csak saját népének a dallamait használja föl és más népek dallamaival nem törődik. Ó akkorjában 
majdnem azt a kifejezést használta, hogy ha valaki csak egy népnek a dallamait használja föl, az inkább bűn, 
mint erény, ami annyit jelent, hogy ő a népdalnak a világát akarta megismerni. Bartók nem azt várta a 
zeneszerzőtől és Kodály sem azt várta a jövendő zeneszerzőtől, hogy a jövendő világ zenei stílusában ne legyen 
otthon. Mert azt mind a ketten igenis elvárták, hogy az a jövendő zeneszerző technikailag, zenei tudás 
szempontjából és zenei mesterség szempontjából ott legyen, ahol az egész világ mesterei vannak. Ne legyen a 
háttérben, mutassa meg, hogy ő is tud úgy komponálni, mint ahogy egy másik zeneszerző komponál egy másik 
kontinensen. 

Mostanában sokat beszélnek a folklorizmusról, arról, hogy az ember felületesen csak éppen népies színeket 
használva beszél zenei nyelven. Ennél tovább kell menni és persze ne felejtsük el, hogy amikor Bartók elkezdett 
komponálni az 1910-es években, itt-ott fedolgozott egy-egy magyar népdalt is, de ugyanakkor olyan zenei 
nyelven beszélt, amelyikre azt mondták az akkori emberek: „hű, ez olyan avantgardféle". Ha a mai fiatal 
zeneszerzők azt mondják, hogy „odakint folyik az avantgard kísérletezés meg kell nézni, hogy hát milyen 
lehetőségek vannak abban a zenei kifejezés szempontjából", akkor azt el kell fogadni. Hogy aztán az számomra 
eléggé érthető, vagy könnyen érthetó-e, az más lapra tartozik. Ott van Ligeti, aki mégiscsak magyar földről 
származott ki, s aki az első nevek közé tartozik a modern muzsikában. Nekünk a fiatal zeneszerzőinkkel 
szemben nem az kell, hogy legyen a kívánságunk, hogy közvetlenül folytassák Bartóknak vagy Kodálynak a 
kompozíciós irányát, azt nem lehet követelni, pláne nem abban az időben, amikor azt hangsúlyozzák, hogy 
lehetőleg mindenkinek egyéni stílusa legyen, sót öt év múlva lehetőleg ne ugyanaz a stílusa legyen, mint az idén. 
Hogy ez túlzás, vagy nem túlzás, az. úgyis elválik az eredményeken és elválik az ízlésdivatnak a történetén. Ami 
alakul és folyik és egyszer azt fogja mondani a zeneszerzőknek is: kísérleteztetek eleget, most már beszéljetek 
olyan nyelven is, hogy az a világ, amely utánatok sántikál, próbáljon megérteni és élvezni benneteket. Az ilyen 
tendencia előbb-utÓDb megindul valahol és hogyha a mi fiataljaink ebbe belekapcsolódnak, a mi részünkről 
csak egyetlenegy lehet a követelmény, hogy ők, mint művelt emberek, mint művelt zenészek kapcsolódjanak 
bele. Mert ha ők erős alapképzés és művelődés nélkül majmolnak valamit, akkor abból baj lesz. De ha azt látom 
rajtuk, hogy ez nem ma|molás, nem könnyű újdonságszerzés, hanem nagyon komoly előmunkálatok alapján 
iránykeresés, akkor rendben van. Akkor azt kell mondani, hogy várjunk szépen türelemmel, hogy merre 
mentek és merre fejlődtök. Egészen biztos, ha komolyan veszitek a magatok hivatását — mondjuk — egy 
néppel szemben, amelyikben benne éltek, előbb-utóbb megtaláljátok azt a komoly hangot, amelyikre annak a 
népnek szüksége van. Ha én egy felnövekvő gyermekkel szemben nem vagyok bizalommal, azt a gyermek 
megérzi, akkor az velem szemben sosem lesz őszinte. Az nem úgy fog haladni, mint ahogy neki haladni kellene; 
neki szüksége van arra a támasztékra, hogy bízzanak benne, ha ö megtette a kötelességét. A fiatal zeneszerzőre 
az. egész, világ muzsikája hat, neki azt meg kell emészteni, fel kell dolgozni, és ahhoz idő kell, és nagyon sokszor 
várni kell arra, hogy a maga öt, tíz vagy tizenöt esztendejét végigkísérletezze, amíg a végén aztán megtalálja a 
maga hangját, amit majd elismernek az emberek. 
%A magyar zeneművészet a 40-es évektől Bartók és Kodály nyomdokain haladt, zeneszerzőink munkásságában 
meghatározó szerepet kapott a magyar népzene. Zeneművészetünk az elmúlt évtizedekben az idegen érzést, 
lelkületet, frazeológiát távol tudta-e tartani magától? Zeneszerzőink ugyanazon a hullámhosszon beszélnek-e, 
mint az a tizenöt millió magyar, aki a Kárpát-medencében él? 

Úgy teszed fel a kérdést, nogy feltételezed: van egy ilyen magyar népesség, amely magyarul gondolkodik és 
amely valami magyart vár. Én az ellenkező kérdést teszem fel: van-e egységes zenei hullámhosszú magyar 
közönség, amelyik tényleg olyan magyar gusztussal rendelkezik, hogy elvárja a magyarul beszélő modern 
muzsikát? Az én benyomásom szerint ilyen magyar közönség még nincs. Kodály szerette volna, hogy ha ilyent 
ki lehetett volna nevelni. Meg is indította a nevelést, de az előzőekben, amikor a pedagógiáról Deszéltünk, 
megállapítottuk, hogy a pedagógia nem haladt azon a vonalon, amelyen haladnia kellett volna. Nem látok 
magam körül ilyen egységes igényű, méghozzá magas igényű magyar társadalmat. Még mindig csak rétegeket 
látok, kiemelkedő rétegeket, amelyek — tegyük fel — az általad is említett hangverseny-látogató közönségben 
találhatók. Annak egy rétege szívesen elmegy az Új Zenei Stúdió kísérleti hangversenyeire is, de az olyan kicsi 
százalék, hogy a nagy társadalomhoz képest elenyésző kisebbséget jelent. Elenyézó kisebbség az is, amelyik 
tudatosan vállalja azt a programot, amit Bartók és Kodály fölállított, és amire Kodály azt mondta, hogy száz év 
alatt jó volna megcsinálni. Egyelőre nem tartunk a száz évnél, csak negyvennél, és amikor arról van szó, hogy 
ez az alakulás egyenes vonalban haladt-e eddig, még erre is kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy nem. Az a 
nagyközönség a maga egységes zenei gusztusával, egyelőre jórészben csak kívánság. Ugyanúgy kívánság, mint 
Kodály számára is mindig csak kívánság volt. 
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A másik: el kell várni a művelődést irányítóktól, hogy vegyék észre a helyzetet és miután észrevették, 
jöjjenek segítségére annak a képezni és nevelni akaró irányzatnak, kezdjék el a pedagógusok képzését, kezdjék 
el az iskolai levegő erősítését, teremtsék meg az iskola számára, hogy zeneileg tovább nevelhessen, mert hiszen 
mostanában egyelőre csak az volt, hogy mindig kevesebb és kevesebb énekóra, mindig kevesebb és kevesebb 
zenei nevelési lehetőség. Ezen változtatni kell és haladni kell arra felé, hogy az a bizonyos közönség 
kialakulhasson. De addig, amíg ez ki nem alakult, nem tehetem föl a kérdést a zeneszerzőnek, hogy „vagytok-e 
annyira magyarok, hogy ezt a nagy igényt ki tudjátok elégíteni?" 
•Az irodalomban más a helyzet. Zrínyi Miklóstól József Attiláig és Nagy Lászlóig tisztán látható, hogy mit 
mondtak a költők, mit tartottak fontosnak és ezt — ha különböző szinteken is — széles körben ismerik és el is 
fogadják. Az irodalomnak megvan az egységes hullámhosszon érző és gondolkodó közönsége. 

Megint visszatérünk ahhoz, hogy mindig a nevelési oldal a döntő. Azt emlegeted, hogy van a millióknak egy 
közös irodalmi ízlésbeli egysége. Na de miért? Mert milyen szépen ellátjuk őket olcsó könyvekkel, 
gondoskodunk arról, hogy hozzájusson az ö Jókaijától kezdve véges-végig az újabb irókig és tudjon igazán 
magyarul művelődni. De kérdezd meg magad: a zenével ugyanígy ellátjuk-e őket? A Rádió kénytelen 
megkérdezni a maga népszerűségi hányadosait és ha azt mondják, hogy ebből és ebből a zenéből ne adjatok 
olyan sokat, mert egyelőre a könnyű zene érdekel minket, akkor ók hagyják a könnyű zenét. Igyekeznek adni 
népzenét is, de messze nem annyit, mint amennyit adhatnának. A Páva-köröktől kezdve véges-végig sok 
mindent sugároznak, de a komoly zenei feldolgozásokat, amelyeket igényesen és művelt módon kell hallgatni, 
keveset adnak. A közönség nem kapja meg az irodalmi ellátásnak és művelődésnek a zenei párhuzamosát és 
ennek következtében nem alakult még ki a millióknak egyforma gusztusa. 

Száz szónak is egy a vége: meg kell teremtenünk a zeneileg művelt magyar értelmiséget. Az majd kialakítja a 
közös hullámhosszot is, mert megtanult magyarul hallani. 

A Palotai-Bakony kutatója 
Veszelovszky Zoltánnal beszélget 
Fakász Tibor 

• Veszelovszky Zoltán, vagy ahogy Várpalotán ismerik: Zoli bácsi, immár 60 éve járja a természetet, 
vizsgálgatva a táj élővilágát, gyűjtögetve növény- és rovarritkaságait. Ezen alkalomból kérdezzük tőle: 
honnan ez az elhivatottság, a sok évtizedes gyűjtőszenvedély ? 

A hervadás irányította figyelmemet a természetre. Kisgyermek koromban — az 1920-as években — 
elszomorított, hogy az ősz eltüntette a virágokat és a pillangókat. Anyám — aki állástalan tanítónő volt — 
készített számomra egy növényalbumot és egy lepkenálót. így kezdtem el a növény- és a rovargyűjtést. 
Kezdetleges készítményeim lehetővé tették, hogy a téli hónapokban is csodálkozzam a virágok és a lepkék 
szépségében. 

Gyerekkoromat Hajmáskéren töltöttem. A kopár karsztmezőktől körülvett falu alatt folyó Séd patak 
völgyében, a közeli sziklás dombhajlatok fenyvesében gyűjtögettem a lepkéket. 1929-ben a veszprémi 
gimnáziumba Írattak be szüleim. Természetrajztanárom, Rédl Dezső mutatta meg az iskolai szertár 
rovargyűjteményét és preparálóeszközeit. Század elején megjelent, lepkékről és rovarokról szóló könyveket is 
kölcsönadott. így kaptam további ösztönzést a gyűjtésre. 

A ballai erdő és a peremartoni óstölgyes rovarparadicsomában gyakori volt a zöld gyöngyházas lepke 
(Argynnis pandora) és kis fehér ergáne lepke (Pieris ergane). Alkonyati órákban esti zúgólepkéket, szendereket 
és egvéb rovarokat gyűjtöttem. Nyári szünidőben 1-2 hetet pesti keresztapáméknál töltöttem. Elvittek az 
Állatkertbe, a Nemzeti Múzeumba. Itt megcsodáltam a Brazíliai lepkék színpompája című tablót. Tőlük 
kaptam Bein Károly kis rovargyűjtó könyveit. 

A Bakonyból csörgedező Malom-patak völgyében fogtam először és utoljára kék juharfa cincért (Rhopalo-
pus insubricus), a parti fűzfákon nagy légycincéreket (Mecadylis maior), a hársirtáson a szép hársfa díszbogarak 
(Lampra rutilans) csillogtak a nyolcpettyes zöld hársfacincérek (Sapenda octopunctata) társaságában. A 
Mórocz-tető alatti erdőben a fákon óriás énekes kabócák (Cicadetta montana) hangversenyeztek. Ezeket a 
rovarokat nehéz begyűjteni. Néha zsíroskenyerem papírjának zörgó hangjára rámrepültek. Vagy úgy sikerült 
néhány példányt lecsalogatnom, hogy két száraz ágacskát ütögettem, húzogattam a kabócakórus zenéjét 
utánozva. 

A karsztmezőkön szongáriai csellőpókok tanyáztak. Óket spárgára ragasztott szurokgombóccal kell földbe 
fúrt lyukaikból kibosszantani. Ez a faj hazánk legnagyobb pókfaja. Csípése veszélyes. Kannibáli természetű, 
akárcsak az imádkozó sáska, vagy ájtatos manó (Mautis religiosa). 

Ez volt az én világom. A természetjárás, a virágok csodálata, a rovargyűjtés szenvedélyemmé vált. Útjaimon 
néha érdeklődő társak is elkísértek. Szívesen szóba elegyedtem az utamba akadó, erdőt, mezőt járó emberekkel. 
Lassanként alaposan megismertem a környéket, az úgynevezett Palc:ai-Bakonyt, másként Keleti-Bakonyt. 

36 



• Úgy tudjuk, Zoli bácsi el is készítette a Keleti-Bakony egyedülállóan részletes térképét a tájegység földrajzi 
neveinek pontos feltüntetésével. 

Igen, ezt 1984-ben rajzoltam meg a földrajzi nevek országos gyűjtőmozgalmának részeként. Hogy pontos 
legyek, nem térképeztem fel a Suri-dombvidéket, ami távolabb eső része a Keleti-Bakonynak, hanem csak a 
Séd, a Gaja patak és a Veszprém—Zirc vonal által közbezárt területet, amelynek Várpalota a természetes 
központja. Térképemet és annak résztérképeit saját felmérésem mellett összevetettem a turista és a katonai 
térképekkel, így elfogadhatóan pontos munkát végeztem. A rajtuk szereplő földrajzi nevek jelentós hányada 
saját gyűjtésem. A környék öregjeitől tudakoltam meg őket, akik elődeiktől tudják. A mai fiatalok ezeknek az 
elnevezéseknek nagy részét már nem ismerik. 

• Miben látja Zoli bácsi a Palotai-Bakony élővilágának sajátosságát ? Vannak-e csak itt található fajok, 
különlegességeki 

A Palotai-Bakony része a Bakonynak, azon túl Közép-Európának, tehát csak a nagyobb egység részeként 
vizsgálhatjuk. Mint résznek, viszont megvannak a maga sajátos növénytani, rovartani jellemzői. Ezen nemcsak 
azt kell értenünk, hogy például mások a déli lejtők karsztmezóinek növény- és állattársulásai, mint az északi 
oldal erdőinek, hanem azt is, hogy föllelhetünk a nagyobb fajon belüli helyi változatokat. 

A gyűjtöútjainkon talált rovarokat is mindig úgy vizsgáljuk, hogy a meghatározott faji vonásokkal miben 
egyeznek meg, vagy esetleg miben térnek el azoktól. így fedezhetjük fel a Keleti-Bakony sajátos rovarváltozata-
it, ritkaságait. Például a láncos futrinka (Carabus problamaticus) az Alpok alján sötétkék színű, a Palotai-Ba-
konyban pedig nemcsak sötétkék, de zöldes színű és más pontozati változatát is fölfedeztük. Az azelőtt csak 
Sopron környékén előforduló fenyves pékcincér (Monochamus galloprovincialis) újabban a Palotai-Bakonyban 
is föllelhető. A díszes tarkalepke különleges példányaira mostanában leltünk az eplényi Malom-völgyben. 
Régebbi felfedezésünk a fehér káposztalepkének (Pieris brassicae) egy kisebb és foltozatban is eltérő palotai 
változata. Körülbelül tíz éve találtam rá a Bakonyban addig nem ismert fürészes lábú szöcskére (Saga pedo) a 
palotai Fajdas lejtőjén. 

• Térjünk vissza az elejére! Hogy alakult közben az életei 
A gimnázium befejezése után dol Igozni kezdtem. Életem a Péti Nitrogénművekhez kötődött . Az üzemrészle-

eet aháború alatt Magyarkeresztúrra helyezték, velem együtt. Közben 1943-ban megnősültem. 1948-ban ismét 
hajmáskéri lakos lettem. Itt született a kislányom, majd a kisfiam, aki később gyakran elkísért gyűjtőútjaimra. 
Megjegyzem, ez időben a családi és a megélhetési gondok miatt gyűjtőmunkám valamelyest visszaesett. 

Előnyös változást jelentett életemben, hogy 1958-ban Várpalotára költözhettünk. Azóta itt élek. Idővel igazi 
rovargyűjtő társakra találtam. A két nagy helyi gyűjtő, dr. N y í r ó Miklós szemorvos és Leitner Ferenc, 
művelődési kör igazgatója mellett másoknak is akadt kisebb-nagyobb gyűjteménye. Várpalota környéke a 
rovarászok számára különleges adottsággal rendelkezik. A Sárrét tőzeges, ingoványos mezeje és tavai, a 
Keleti-Bakony erdei, mélyen bevágott völgyei, déli lejtőjének karsztmezói és a Veszprém, Balaton irányába 
húzódó dombvidék megannyi egymástól elütő, különböző növény- és rovarvilágot kínál a természetkutatónak. 

Ezt felismerve alakítottuk meg 1964-ben a Bordán Istvánról elnevezett rovarászkört, melynek az Inotai Béke 
Művelődési Ház adott otthont, Tenczer Károly igazgató ügybuzgó támogatásával. Lassanként jól kezelt 
gyűjteményeink lettek, őrizve az utókornak a környék rovarvilágát, amely sajnos rohamosan pusztul. 
1967-ben vettem át a rovarászszakkör vezetését. Munkánk kezdett szakszerűvé válni, már-már tudományos 
jelleget ölteni. Még ez évben kiállítást tar tot tunk, 1968. áprilisi Búvár ankétunkon országos hírű szakértők is 
részt vettek. Múzeumi szakemberek is segítettek gyűjtöútjainkon jó szaktanácsokat adva. 

1972-ben a Várpalotai Jó Szerencsét Művelődési Házban rendeztünk nagyszabású kiállítást. Inszektárium-
ban mutattuk be élő rovarjainkat. A Budapesti Állatkerttel jó cserekapcsolatunk támadt, így élő trópusi 
rovarjaink is voltak. Kiállításunk közönségsikert aratott. 

1986-ig kb. 25 kiállítást tartottunk. Voltak diaképes előadásaink is neves előadókkal. 1981-tól veszünk részt 
a Nemzeti Múzeum évenkénti kiállításain is kisebb gyűjteménnyel. 

1973-ban avattuk fel kutatóházunkat egy feleslegessé vált erdészeti házikóban, Hétházpusztán. Kellemesen 
töltöttük itt a hétvégeket. Akadt a közelben néhány rovarkülönlegesség is, mint a nagy púpos szövőlepke 
(Dicranura vinula), az aranyfürt sárga virágain fehérfoltos mezei ormányosok (Cleonus aíbidus) tanyáztak, a 
sátoros margarétán pedig magyar virágdíszbogarak (Anthaxis hungarica). 

1975-ben nyugdíjba vonultam, és élem megszokott életemet. Gyakran megkeresnek, főleg fiatalok, akiknek 
szívesen megmutatom 60 évnyi gyűjteményem megmaradt darabjait. Megalakulásától részt veszek a városi 
honismereti bizottság munkájában. Időm nagyobb részét a természetnek szentelem. Az én hétvégi telkem a 
Bakony. Egészséges, jó kedélyemet néha beárnyékolja, hogy tapasztalnom kell az élő természet pusztulását. 
Nincs már meg gyermekkorom peremartoni óstölgyese, kiszáradtak a Bakony embergondozta tavai: a kálisták, 
a bányászat megszöktette a kutak (források) vizét. Pusztul a Csererdő, s az ember nem sokat tesz a 
megóvásukra. Fogyatkozik a hajdan gazdag rovarvilág is, de azért gyönyörködni lehet a tájban, s meg lehet látni 
a még létező virágok szépségét. 

• Hogyan lehetne véleménye szerint közvetlen természeti környezetünk eme értékeit megvédeni, jobban 
megbecsülnif 

Az első dolog a felvilágosító munka. Szakkörünk például ezért rendez kiállításokat, előadásokat. Próbálunk 
szót emelni az illetékeseknél a természet védelmében. Sajnos sokszor csak furcsa hobbinak nézik, s 
megmosolyogják ügy buzgalmunkat. A hivatalokban érvényesülő emberek még nem nőttek fel a természetbará-
tok, honismereti bizottságokban lelkesedók szintjére. 

Támogatom Eszterhás István, barlangász kollégám javaslatát a palotai Burok-völgy védetté nyilvánítására. 
Ebben a zárt és nehezen járható szurdokvölgyben jégkorból ittmaradt reliktum-növények találhatók. Ilyen a 
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havasi győzedelmes hagyma (Allium victorialis), valamint a cifra nádtippan (Calamagrostis varia) és az ősz 
bogáncs (Carduus glaucinus). E völgyben lelték föl a berkenye két helyi változatát is: a Sorbus rédliánát és a 
Sorbus barthaet. 

Sok utánjárásra a Honvédelmi Minisztérium illetékesei is beleegyeztek, hogy a Márkus szekrénye déli 
lejtőjének óstölgyese védett természeti terület legyen. 

Felbecsülhetetlen természeti értéket jelentenek völgyeink, vizeink, hegyeink. Egy-egy kopárnak nevezett 
karsztmezö növényritkaságok sokaságát rejti. Ha rajtam múlna, az egész Bakonyt védetté nyilvánítanám. 
Talán ebben sem lenne semmi túlzás, mert környékünk lakóinak figyelmét jobban odairányítaná a természetre. 
Ha városvezetőink és illetékes szerveink meg is követelnék a természet megbecsülését (például a szemétrakók 
és környezetrongálók büntetésével), szebb lenne az életünk. 

Videofilmen: Mesztegnyő 

A videofilm egy Somogy megyei nagyközség, Mesztegnyő honismereti tevékenységéről, a honisme-
reti kör önépítő, öntevékeny munkájáról, sikereiről, konfliktusairól, kudarcairól szól. 

Az öntevékeny honismereti szakkör létrehozója, éltetője, motorja Kövesdi Tiborné, a helyi iskola 
igazgatóhelyettese. Sorsa szorosan kötődik a községhez, a honismerethez, segítségével már több 
generáció ismerkedett meg Mesztegnyő történetével, néprajzával, népszokásaival, szerette meg a 
népművészetet, néptáncot, a társas együttlétet. A film így érthetően „Gizi néni" alakját állítja 
középpontba: tanítványai, munkatársai, barátai szólnak róla, de láthatjuk tanítás, népszokás, néptánc-
bemutató közben, iskolai, honismereti, baráti környezetben. 

Fantasztikus energiája, szervezőkészsége, ügy- és nem utolsósorban emberszeretete ellenére a 
kultúra hivatalos képviselőinek szemében csak amatőr népművelő maradt. A valóság és reméljük a film 
is, másról tanúskodik. 

A videofilm U-Matic kazettára készült, 32 perc időtartamú. Magyar és angol nyelvű (Voluntary 
work in Mesztegnyő) változatban az OKK Módszertani Intézetének Videostúdiójában megtalálható, 
kérésre átmásolható. 

Üres videokazetta beküldése esetén 1 óra/100 Ft másolási díj fejében a megfelelő műsoros programot 
rendelkezésére bocsátjuk. 
CÍM: Országos Közművelődési Központ Audiovizuális Stúdió 

Szél Gyula stúdióvezető 1011 Budapest, Corvin tér 8. Telefon: 159-657/27-es mellék. 

{ HÍFKK 

Losonczi Pál felvétele 

Kós Károly-szobor 
Kispesten 
1987 novemberében a kispesti Wekerle-telep központjában, 
a Petőfi téren felavatták Péterfy László Kós Károly szobrát. 
Avató beszédében Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront fótit-
kára egyebek között a következőket mondta: 

„Kós Károlynak szobrot állítani nemcsak egy 
nagy gondolkodó, egy huszadik századi polihisztor 
hazatérését jelenti, hanem megtérésünket is egy 
olyan eszméhez, amely egybe tudja tartani a nem-
zetet és képes megerősíteni szándékainkat." 
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