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KÖNYVISMERTETÉS

Mesés kulcs muzsikához

Az öt vonalra írt kotta rejtvény, megfejtéséhez kulcs kell, kulcsok kellenek. 
A kottapapíron tetszhalottként lévő hangok életre keltését szolgáló kul-
csok mellett másféle kulcsok is szükségeltetnek és adódnak is – s nem 
csak a muzsikálók, hanem a hallgatók számára is – a zene, a már hangzó 
zene mélyebb értelmének, érzelmi és költői tartalmának megfejtéséhez. 
Segíthetnek-e ebben a könyvek? Nem volt-e túl szigorú Kodály, amikor 
azt írta: „A zene is csak úgy száll belénk, úgy él meg bennünk, ha munkával 
(gyakorlati zenéléssel) szántjuk fel a lelkünket alája. Ezt nem pótolja, ha 
zenéről írott könyveket olvasunk, akár halomszámra. […] Igazi zeneértést 
csak a művekből szerezhetünk, nem róluk írt könyvekből.” (Mire való a ze nei 
önképzőkör?) 

Nem teszünk-e a tiszta és szigorú kodályi gondolat ellenében, amikor 
most mégis egy – s ráadásul éppen az ő műveit népszerűsítő – könyvet 
ajánlunk olvasóink figyelmébe? Rögtön leszögezhetjük: nem esztétizáló 
vagy zeneelméleti magyarázatot tartalmaz a Pécsi Géza és Uzsalyné 
Pécsi Rita összeállításában a családi Kulcs a Muzsikához Kiadó pécsi 
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műhelyében (kulcsamu@enternet.hu) 2010-ben készült képes-hangle-
mezes kiadvány. A könyvecske tulajdonképpen a nagyszabású Kulcs a 
muzsikához összeállításból vétetett, és a Háry János keresztmetszetes és 
a Kállai kettős táncos történeti-irodalmi háttérrel gazdagított bemutatá-
sára vállalkozik. A könyv tanítási segédlet is lehet az énektanárok kezé-
ben.

Sinkovits Imre remek figura-teremtő mesélője a Garay-Paulini-Har-
sányi nyomán készült szövegnek a Császári udvar bevonulását előlegező 
zenei függöny „felgördülése” után.

A zenei szemelvények többnyire részletek a Furulyázó huszár népdal-
parafrázisától a „mottó-dal” (Tiszán innen, Dunán túl) felidézésén, Mar-
ci bácsi Bordalán, a bécsi Burgot elénk varázsoló Harangjátékon, a főhős 
ló-szelídítő lovaglásán és Örzse ízes-csúfondáros sas-etető nótáján át a csa-
tába készülő osztrák-magyar sereg indulójáig; majd a franciák fenyegető 
közeledését érzékeltető és Napóleon vereségét sirató indulókon keresztül 
a Toborzóig, a pöffeszkedő Császári udvar bevonulásáig, a „németes” Ábé-
cédé „tandalig”, Örzse és Háry más-más módon panaszos daláig (Szegény 
vagyok, ill. Felszántom a császár udvarát); a zenei idézetek sorát a neve-
zetes Intermezzo zárja. 

Rávezetésnek, a különböző zenei karakterek érzékeltetésére éppen ele-
gendő ennyi szemelvény. Néhány dal kottája is segíti, gazdagítja az élményt. 
A darabbal először ismerkedő, ám figyelmes hallgató – legyen gyermek 
vagy felnőtt – ennyiből is átfogó képet kap a mély értelmű mese-darabról. 
S alig hihető, hogy kedvet ne kapjon a teljes mű megismeréshez.

Más úton jár, már inkább az ismeretterjesztés műfajába sorolható a 
Kál lai kettős bemutatása, amint utaltunk már rá. Kedvet ébreszt ugyan-
akkor a dalok megtanulására, s ezen keresztül teljesíti a kodályi követel-
ményt: az aktív zenélésen, az akárcsak magunknak való daloláson át akar 
elvezetni a zenehallgatás összetett élményéig. A még teljesebb hatáshoz 
persze jó lenne látni, hogyan is járták azt a táncot, melyet Pécsi Géza 
összekötőszövege egyébként kellő részletességgel leír. Megjegyzendő, az 
ismertetés tévesen jelöli meg a Kodálynak a kállai kettőssel való találko-
zását: nem 1938-ben, hanem már 1928-ban gyűjtött ott, de akár az 
Ethnographia folyóirat század-eleji közleményéből ismerhetett e tánchoz 
való dallamokat. (Ld. a Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szö-
vegforrásai c. könyvben).

Szabolcsi nyomán a dallamvariánsok között bemutat egy 18. századi 
kollégiumi iskola-dráma betétet – Vitam fortunatam. A „vidékies” latinsá-
gú szöveg magyar fordítása: Szerencsés életet / Az ég adott a földnek, / 
Dicsőséges életet, / Kegyelmes életet. 

(A fordításban való segítségért köszönettel tartozom Acél Zsoltnak.)
A könyv kiállítása, Nászay Csilla bájos rajzai méltók a Kodály-művek-

hez, a könyv szerzőinek céljához. Remekek a kiválasztott hangfelvételek is. 

Ittzés Mihály




