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KODÁ LY ZOLTÁN
(1882- 1967)

E(JSZE LÁ SZLÓ

A kodályi életmű egysége
Kölcsönhatásol~ a kOlllponista és a zenetudós

IIIunkásságában

"Poeta n on fit, sed nascitur" - tartja a régi m on dás, s ezt kiegészíthetj ük m ég
azzal, ami kimondatlanul bár, de ben ne rejli k, hogy tudniillik "vir doctus non nas
citur, sed fit" .

Mi nt mi nden tét el alól, így nyilván ez a lól is van kivétel. Kodál y Zoltán
a zonban semmiképp sem az: ő zeneszerzőnek született, tudóssá pedi g hosszú és
a lapo s tanulmányok árán vált. Mi nd két á ll ítás az adatok egész sorával bizon yít
ható. Ism er jük egyrészt nyilatkoza tait ("N égyéves koromban komponált am elő

ször" - jelentette ki több ízben), 13-14 éves kor ából kéziratban fennmaradt mű

ve ít és a t izen öt év es korában komponált d -moll nyit ány nyilvános bemutatój áról
nyomtatásb an m egj elent k ritikát (Westu nga r íscher Gren zbote, 1898. február 25).
Nyomon kö vethet jük m ás r észt tudományos gondo lk odásának ki a lakulását, az egye
temen , valamint az Eötv ös kollégiumban folytatott iroda lomtörtén eti és nyelvészeti
tanulmányait .

Az a kérdés m ost már, hogyan került kapcsolatba kompozíciós és tudományos
tevék enysége , továbbá rni lyen volt ez a kapc sola t, tám oga tta-e egyik a másikat,
vagy épp ellenkezőleg, akadá lyozta-e k ibontakozását.

Ha er re a kérd ésre k eressük a vál aszt, tudnunk kell, h ogy K odály, a született
zeneszerző, kezdettől fogva magyar zeneszerző akart lenni. Tal án m ert a népdal-
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termő magyar vidéken nevelkedett, talán mert a századforduló körül uralkodó ké
sei romantika terjengőssége inkább taszította, mínt vonzotta, talán egyszerűen.mert.
a maga útját akarta járni, a saját hangját kereste, s ehhez a míntát a népének
ben találta meg; de egész bizonyosan azért, mert korán ébredt hivatástudata erre
ösztönözte. Hivatásérzetének kialakulásában pedig nyilván szerepe volt annak a
nemzeti töltésű "új hullárnnak", amely a század elején valamennyi művészeti ág
ban jelentkezett.

Tudnunk kell továbbá, hogy zenetudományi tanszak akkor még nem volt Ma
gyarországon. Kodály a Zeneakadérnián, 1904-ben zeneszerzői, az egyetemen
1905-ben magyar-német tanári oklevelet szerzett, Ez a két képesítése még nem
írta volna elő szükségszerűen kétirányú tevékenységének összekapcsolódását. A
harmadik, a bölcsészdoktori diploma azonban már igen. Disszertációja - A ma
gyar népdal strófa-szerkezete - világosan mutatja a zeneszerzőí és a tudományos
munkaegybefonódását. Kutatásait nem az egyetemen tanult szakágakban kezdi
meg, onnan csak a módszerességet hozza magával. A komponistaként maga elé tű

zött cél szabott irányt tudományos pályájának. Előző kérdésünkre egyelőre érjük
be ezzel a válasszal. A zeneszerzés prioritása egyértelműen megállapítható: kutatá
sainak az adott tartalmat kezdettől fogva.

Vizsgáljuk most közelebbről, hogy ezeknek a kutatásoknak a hatása míkor és.
hogyan válik érezhetővé a kompozíciókori. Az akadémiai dolgozatok még a klasz
szikus és romantikus mesterek - főként Brahms - kézjegyét viselik magukon.
Az első mű, amely figyelmet érdemel ebből a szempontból. az 1905-ös Adagio,
jóllehet Kodály egy alkalommal úgy nyilatkozott róla, hogy "abból az időből szár
mazik, amikor a népdalról semmit sem tudtam, nem többet, mint ami a levegő

ben volt és felszínre került" (Vallomás. Előadás a Nyugat-Barátok Körében, 1932).
Nem kívánok ugyan strukturálds elernzésbe bocsátkozni, két mozzanatra mégis hadd
hívjam fel a figyelmet. A mű első témájának dallamszerkezete a négysoros nép
dalok egy típusával egyezik (A A B A), codája pedig határozottan pentaton for
dulatokkal él.

A szerző nyilatkozata tehát némileg kiegészítésre szorul. Az Adagio kompo
nálásakor első találkozása az élő népdallal, első tallózgatása a nyomtatott népdal
kiadványokban, sőt a Vikár-féle fonogram-gyűjtemény beható tanulmányozása a
Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán - már mögötte volt. Csupán saját gyűjté

séhez nem fogott még hozzá, bár az első, 1905 augusztusi mátyusföldi út terve
nyilván készen állott már.

Ha azonban egyetlen pillantást vetünk az 1906-b::m írt művekre, rögtön meg
győződhetünk arról, hogy éppen a faluról falura jár-va, személyesen végzett nép
dalgyűjtő munka hozott gyökeres fordulatot kompozíciós tevékenységében. Az esz
tendő termése mindössze két mű. Az egyik a Bartókkal közösen kiadott Magyar·
népdalok című füzet, amely kettőjük tíz-tíz népdalfeldolgozásrit tartalmazza, elő

szavában pedig programot ad; a másik a Nyári este című eredeti kompozíció, me
lyet ugyan csak 1929-es átdolgozott formájában ismerünk, azt azonban tudjuk
róla, hogy zenei anyaga változatlan maradt. Márpedig ez a döntő: a többarcú té
mák egyik változatában míndtg a népdalos elemeke, a pentaton fordulatoké a ve
zető szerep.

Ha most kronologíkus sorrendben, műről műre végighaladnánk első alkotó
korszakán. legalábbis két dolgot állapíthatnánk meg. Egyrészt, hogy a népzene
gyűjtő-rendszerező munka hatása mind erőteljesebben s ugyanakkor mind áttéte
lesebben érvényesül dalaíban s főként kamaraműveíben ; másrészt, hogy a szigorú
elkötelezettség nem gátolja, hanem inkább segíti egyéniségének szabad kibonta
kozását. Csak néhány példára utalnék itt. Az r. vonósnégyesben a mottóként élre
helyezett népdaltémával. vagy a gordonka-zongora Szonátában az indító pentaton
szimbólummal szinte programszet-űen is hitet tesz a népzene mellett, De ahol nem
így jár el, mint például a Duóban vagy a szólógordonka Szonátában, inspirácíós
forrása ott is félreismerhetetlen.

Ha még arra gondolunk, hogy e korszak betetőzése és egyben a következő

megnyitása a Psalmus Hungaricus, akkor szírrte úgy érezzük - megtaláltuk azt al
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gyakorlatot, amelynek megfigyelése indította Bartók Bélát ismert tételének meg
fogalmazására: " ... miként nyilvánulhat meg a parasztzene hatása a magasabb
műzenében? Először is úgy, hogyaparasztdallamot minden változtatás nélkül,
vagy csak alig varíálva, kísérettel 'látjuk el, esetleg még elő- és utójáték közé fog
laljuk ... A parasztzene hatásának másfajta megnyilvánulási módja ez: a zene
szerző nem használ fel valódi parasztdallamot, hanem ehelyett maga eszel ki va
lamilyenparasztdallam-imitációt ... Végezetül még egy harmadik módon mutat
kozhat a parasztzene hatása a zeneszerző rnűveiben. Ha tudniillik sem paraszt
dallamokat, sem parasztdallam-imitációkat nem dolgoz föl zenéjében, de zenéjé
ből mégis ugyanaz a levegő árad, mint a parasztzenéből. Azt lehet mondani ilyen
kor: a zeneszerző megtanulta a parasztok zenei nyelvét és rendelkezik vele oly
tökéletes mértékben, amilyen tökéletes mértékben egy költő rendelkezik anyanyel
vével, Vagyis: zenei anyanyelvévé lett ez a paraszti zeneli kifejezési mód: oly
szabadon használhatja és használja is, akárcsak a költő anyanyelvét." Bartók még
megjegyzi ebben az 1931-es budapesti előadásában: "A magyar zeneművek közül
Kodály műveiben találjuk erre a legszebb példákat," (l. Szőllősy András: Bartók
Béla összegyűjtött írásai I. 676-679. lap, Bp. 1967.)

Az oeuvre ezek szerínt két részre oszlik: az egyikbe tartoznak azok a művek,

amelyekben Kodály eredeti népdalokat használ fel, a másikba azok, amelyekben
népdal ugyan nincs, mégis a népzene nyelvén szólnak.

Az elsőhöz tartozó művek közt, a feldolgozás módja szerínt, három csoportot
különböztethetünk meg. Vannak egyszerű letétek énekre-zongorára, mint a Magyar
Népzene tizenegy füzetének 62 darabja, vagy csak zongorára, mínt a Székely ke
serves az Op. ll-es Hét zongoradarabból, vagy kórusra, mínt A juhász, az Esti
dal és annyi társuk. Vannak azután népdalszvitek, főként a kórusok közt - Karádi
nóták, Mátrai képek stb. -, de ide sorolhatjuk aMarosszéki táncokat, sőt ennek
a típusnak betetőzéseként a Székely fonót is. És végül vannak variációs művek, itt
elég, ha a Felszállott a páva nagyzenekari variációkra utalunk.

Mindhárom csoportra jellemző, hogy a művek harmónia-, valamint forma
világa a feldolgozott népdalból fakad, tehát a dallam és a kíséret "egynyelvű", s
a megformálás nem hígf tja-Iazitja az eredeti népdalt. hanem megőrzi és kiemeli.
A szvitek mintái a "népdalcsokrok", a variációs mű alapja a népi variánsképzés.
Kodály maga jelentette ki 195ü-ben, a Páva-variációkkal kapcsolatban, hogy "a
népzene sem egyéb, mínt egymásból fejlődő, egymásba észrevétlen átmenő dalla
mok végtelen sorozata". Ezért érezzük a népdal apoteózisának, s egyben a népi
és műzene közti színtézís jelképes meghirdetésének, amikor a Páva fináléjában
felhangzik a rubato dallam eredeti, giusto népi variánsa, "Az ürögi ucca'',

Az oeuvre másik része, melyhez az eredeti kompozíciók tartoznak, az előbbivel

egyanyagú, mert a népzene nyelvét, frnzeológiáját használja. Annak formáit azon
ban nem veszi, mert nem veheti át. A népdal ugyanis nem téma, amely kidol
gozásra, továbbfejlesztésre alkalmas, hanem kész mű, amely önálló, zárt egész.

Említettük az első népdalgyűjtő út elhatározó jelentőségét Kodály zeneszerzői

pálvájára. Az eredeti kompozíciókat vizsgálva azonban arra a meggyőződésre ju
tunk, hogy még tovább kell lépnünk, megállapításunk kiegészítésre szorul. A gyűj

tőmunka egymagában még aligha tette volna őt képessé arra, hogy anyanyelvi fo
kon éljen az általa feltárt parasztzenével. Szüksége volt ehhez arra a tudományos
elemzésre, amelynek kitűnő példáját adta többek közt az Ötfokú hangsor a magyar
népzenében című 1917-es tanulmányában. Itt behatóan vizsgálja a magyar penta
tónia [ellegét, szerkezetét, ritmusát, ornamentíkáját, dallamvílágát. Elhárítja azt
a gondolatot, hogy az ötfokúság kizárólag magyar különlegesséz lenne. sőt arra
figyelmeztet, hogy .,annYi régi nép, talán mánden népek zenéjének kezdete". A
szornszéd népek zenéjétől azonban ez különbözteti meg, a távoli rokonnépek ze
néjével pedig ez köti össze a magyar néodalt. Feltárva a "pentaton frazeolégiát";:
tanulmányában külön táblázatokba foglalja a kisterccel vagy levarttal párosult
nagyszekund lépéseket. Ezek azok a "pentatonizmusok", amelyek Kodályeredettí
alkotásait is jellemzlk. Az ő dallamképzése - gyakori kvartugrásaíval - és a
régi népi stílus dallamvilága egy tőről fakad.
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A kodályí melosz nem éri be a dúr-rnollal ; hangsorkészléte bővebb kortársaié
nál. A bővülés iránya ismét jellemző: nem a kromatíkán túl kecsegtető tizenkét
fokúsúg felé terjeszkedik, hanem a diatóníán inneni ötfokúságban keres új szí
neket. Ezenkívül bevonja körébe az ugyancsak régi modális hangnemeket. A pen
taton - és a dór, frig, lid, míxolid - melodika népdalrokonsága pedig nyil
vánvaló.

A dúr-moll uralkodó szerepevel együtt a tonika-domináns kölcsönhatása, a ve
zetőhang szuverenitása is elhalványodik Kodály műveíben. A tonalitás érzése azon
ban megmarad, bár tágabb értelmezésben. Mínt ahogy atonális népzene sem kép
zelhető el.

Ha most Kodály harmóniavilágát tesszük vizsgálat tárgyává. arról is kimutat
ható, hogyanépzenében gyökerezik. Ez először talán meglepőerr hangzik: hogyan
hathat az egyszólamú parasztdal egy műzenei alkotás harmonizálására? Egysze
rűen úgy, hogy a szerző az egymásutániságból teremt egyidejűséget, vagyis a dal
lamlépéseket szervezí akkordokká. Ennek egyik következménye, hogy a tercépít
kezés helyébe a kvartépítkezés lép (gondoljunk csak a Budavári Te Deum "Pleni
sunt" és "Non confundar" fugató-szakaszainak nagy "kvart-tornyaira"); a másik
következménye pedig az, hogy a konszonancia fogalma kibővül, és példának okáért
a kisszeptim nem szorul előkészítésre és nem igényel feloldást.

A népdal hatása a ritmika terén is érvényesül: nagyobb szabadságra ösztö
nözte a vele azonosulni tudó szerzőt, Még a giusto táncdalok is új kombinációkat
hoznak, a recitáló, parlando-rubato dallamok pedig mínden kötöttségtől felszaba
dítják a kompenistát. Kodály élt is etzel a lehetőséggel kamaraműveiben, szóló
darabjaiban. Ezzel a kötetlen, rögtönzésszerű dolgozásmóddal találkozunk többek
közt a hegedű-gordonka Duó harmadik tételének kezdő ütemeiben : a motívum
hosszan tartott hanggal indul, az értékek aprózásával felgyorsul. és nem dallam
szerűen, hanem ornamensként fejlődik tovább. Utalhatunk még a Hét zongora
darab "Rubató"-jának népi ízű furulyadallamára és sok más mű egyes részleteire.

Mondottuk: a népdal zárt kisforma - így nem kezélhető például szonáta-,
vagy fúgatémaként. Ennek ellenére a néprene hatása Kodály eredeti kompozíciói
nak formaépítkezésén is érezhető. Dalaiban csakúgy, mint nagy szímróníkus alko
tásaiban az alapelem, amelyből a nagyforma épül, a félperiódus. tulajdonképpen
egy népdal-sornak felel meg. A dalok természetesen egyszerűbb módon, többnyire
variáltan strofíkus szerkezetben öltenek szigorú művészí formát. A nagyobb mű

vek váza általában egy-egy eredett formaötvözet. (Hogy csak egy példát hozzunk:
a Te Deum kisebb, önmagukban is lekerekített szakaszai - ha mínd nagyobb
egységbe foglaljuk őket - triós-, szonáta-, illetve rondóformává ötvöződnek. Ko
dály ezek egybefűzésével modern hídformát teremt.) A mag tehát itt is, ott is a
sor; a Iorrnaépítkezés alapja a népdalból merített szerkesztésí elv.

És végül, főként kórusaiban, Kodály megvalósította a népi dallam - kontra
punktikus szerkesztés vélt ellentétének egységét is. Néhol a reneszánsz és barokk
mesterekhez hasonlóan: imitációs technika, kánon, vagy Ingató alkalmazásával.
Másutt meg a XVI-XVII. századi quodlibet mintájára: két népdal egyidejű meg
szólaltatásával. Ez a "magyar ellenpont", rnelyre többek közt a Lengyel László című

gyermekkar és a Székely fonó nagyjelenete szolgál példával, az általában homo
fon jellegű művekbe ékelt polifon szakaszként, a lírai-epikus karakterű zenéből

drámai feszültségével válik ki.
Miután sorra vettük Kodály zenéjének összetevőit, megpróbálván kimutatni az

egyes stílusjegyek népzenei fogantatását, nem szükséges talán hosszabban taglal
nunk, hogy e zene általános jellemvonásainak kialakulására is ez a forrás hatott
döntően,

Tömör, szűkszavú művészet a Kodályé, kerüli a terjengős fogalmazást, Inkább
tárgyilagos, mínt álmodozó, és sohasem érzelgős. E két vonás is jellemző a nép
dalokra, különösen azok régi rétegére.

Attekíntettük főbb vonásaiban a népzenekutató hatását a zeneszerzőre. A tu
dós Kodály munkássága azonban kiterjedt a zenetörténet, zeneesztétika és kritika,
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az irodalomtörténet, a nyelvészet és nyelvművelés területére is. Most legalább váz
latosan utalni szeretnénk még arra, míben hatott ez a sokrétű tudományos tevé
kenység a komponísta munkájára,

Ha a másik oldalról, tehát a zene felől közelitjük meg a kérdést, akkor is fel
tűnik, hogy 1925 körül az uralkodó népzenei inspiráció mellett érezhetővé válik
művészetében egy másik hatás is, a verbunkos zenéé. Legismertebb példái: a Hár'f)
Közjátéka és Toborzója (az előbbi dallama Gáti István 1802-es zongnraiskolájából,
az utóbbié Amade Lászlótól való) és a Galántai táncok (ennek hét dallama az
1HOO-as évek elején Bécsben kiadott táncfüzetekből származik, malyeket Major Er
vin talált meg Mátray Róthkrepf Gábor hagyatékában). A kórusokban ez a hang
ritkább, de ott is van rá példa, A székeiuekhez című vegyeskar.

Miben rejlik e jelenség magyarázata? Kézenfekvő lenne a zeneszerzői szán
dékban keresni a választ: a Psalmus meg nem ismételhető teljesítménye után a
komponista másfelé fordult, hogy megújítsa stílusát. Ha a Háryt tekintjük, hozzá
tehetjük még ehhez, hogy színpadi műnek a kor hű ábrázolására kell törekednie,
és Kodály a napóleoni "daliás idők" magyar vílágának jellemzésére aligha ta
lálhatott volna megfelelőbb nyersanyagot, mint a korai verbunkos emlékeket.

A Galántai táncok esetében inkább arra gondolhatunk, hogy benne a régi nép
zenénk ihletette Marosszélei táncoknak újabb kori műzenénkből táplálkozó párját
akarta megteremteni Kodály. Nyilván tisztában volt azzal, hogya Galán'ait - mi
vel anyagát közelebb érzi magához - könnyebben befogadja majd a közőnség, s
ez iránt nem lehetett közömbös, hiszen egész népéhez kivánt szólní. A verbunkos
hoz fordulás nála - bár egyéb okai is voltak, mínt látni fogjuk - a nevelői szán
dék erősödését jelzi, nem pedig valamilyen politikai vagy társadalmi divat hatását.

Nem mintha elzárkózott voIna a politikai illúzióktól - épp A székelyekhez
círnű vegyeskar a példa erre -, csakhogy épp ellenkező értelemben. Petőfi 1848-as
versének megzenésítése 1943-ban ellenzéki tett volt, Elgondolkoztató, hogy a szö
veg és a zene teljes összhangja csak a mozgósító erejű fugató-szakaszban ("Föl,
székely, föl !") van meg, az azt körülölelő részekben ez az összhang megbomlik. A
koriambikus, bokázó dallam itt nem a daliás ddőket idézi, mintha inkább az illú
ziók világába utalná e szavakat: "Mert végtére szabadokká kell lennünk, / Hadd
legyen az egész világ ellenünk!"

Mindez azonban együtt sem ad kielégítő választ arra a kérdésre: mivel ma
gyarázható a verbunkos zene hatásának jelentkezése Kodály művészetében. A ma
gyarázat, nézetem szerínt, zenetörténeti munkásságában keresendő. Szemre ez a
munkásság nem mondható terjedelmesnek : a Bónis Ferenc által kiadott összegyűj

tött írások (Visszatekintés I-II. Bpest, 1964) míndössze hét tanulmányt tar
talmaznak ebből a tárgykörből. Igaz, az Arany János népdalgyűjteménye, mely
külön kötetben jelent meg, bővíti még a sort, és igaz, hogy valamennyi dolgozat
nagy jelentőségű, irányt kijelölő munka. Fontosabb azonban számunkra, hogy Ko
dály egész tudományos tevékenységet - így népdalgyűjtő-elemző munkáját is 
történeti szemlélet hatja át. Ez a szemlélet, s a történész búvár-hajlama indította
őt arra, hogy a Magyar Népzene Tára saitó alá rendezése során - a fonogramok
lejegyzését végző Bartók mellett - ő vállalja a múzeumok kéziratos anyagának
átvízsgálását, ezért terjedt ki érdeklődése minden felbukkant zenetörténeti emlékre,
és ezért vallotta, hogy "a magyar zenetudomány két pillére: a történeti anyag és
a néphagyomány kutatása kell, hogy együtt fejlődjék." (Magyar táncok 1729-böl
című tanulmányában, 1951-ben, de már korábban, az 1933-as Néprajz és zenetörté
netben is.)

A képzett irodalomtörténész széles körű tájékozottsága, biztos ítélőképessége

hatott Kodály énekes oeuvre-jének alakulására. Még az egyetemen, a régi magyar
irodalom tanulmányozása során került kezébe Dávid ötvenötödik zsoltárának XVI.
századi magyar fordítása. Kecskeméti Vég Mihály költeményét akkor még csak
a szaktudósok szűk köre ismerte. A tanulmányozás mélysége és élményszerűsége

lernérhető a két évtizeddel később komponált Psalmus Hungaricuson.
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Itt kell említenünk még a régi magyar líra már-már feledett s a legujabb ma
gyar költészet még alig ismert, vagy el nem ismert értékeinek felfedezését. Előb

bire a Megkésett melódiák Berzsenyi, Csokonai, Kölcsey verseinek, vagy egy XVII.
századi ismeretlen szerző Mulató gajdjának, utóbbira az Ady és Balázs dalokon kí
vül Weöres Sándor Öregek című szabad versének megzenésítése lehet példa.

De a nyelvész Kodály is hatott a komponístára, ez vokális művein érezhető.

Dalainak és kórusainak közmondásosan kitűnő prozódiája aligha magyarázható
mással, mínt az egyetemen s az Eötvös kollégiumban folytatott nyelvészeti tanul
mányaival. Ö maga Gombocz Zoltánnak, a korán elhunyt kiváló nyelvtudósnak az
érdeméül tudta be, aki magyar szakvezetője volt, hogy tudatos nyelvművelővé vált.
Eles szemmel, muzsikus füllel figyelte az élő beszéd törvényeit, s így vette észre
például, hogy a magyar hangsúly az erősítésen kívül rövidülésben és emelkedésben
nyilvánul meg - a zenében ennek megfelelően ritmikai és melodikai kiemelést i s
kíván -, a mondathangsúly pedig még a dallam megformálására is kihat. Ezért
tekintette a versekben rejlő melódia zenében való kifejtését a kisérleti fonetika
egy nernének.

Az, aminek vokális kompozícióiban tanúi vagyunk, László Zsigmond találó ki
fejezésével élve, "a prozódia születése a költészet szelleméből". (Ritmus és dallam,
Budapest, 1961) A dallam lejtését, mcgtormálását, dinamikáját, ritmusát, sőt még
kiséretét is a szöveg szabja meg. Ez főként a metrikus versek megzenésítését teszi
bonyolulttá, mert a magyar melodika és ritmika ereszkedő jellege nehezen egyez
tethető össze a jambikuslJejtésű, tehát emelkedő ritmusú sorokkal. Bárdos Lajos
egyik tanulmányában (A Kodály-kárion prozódiája, Új Zenei Szemle, 1952-53) épp
ilyen példát választott - az alkaioszí strófát - annak bemutatására, hogyan oldja
meg Kodály a felmerülő problémákat. A magyarokhoz círnű Berzsenyi versre írt
négyszólamú kárion prozódiáját elemezve, arra a következtetésre jut, hogy "szó,
szólam, mondat, strófa és teljes vers szempontjából egyaránt mintát ad Kodály
Zoltán a magyar szerzőknek arra, miként lehet egy velejében idegen versformát
gyökeréig magyar, művészí dallamba önteni".

Ez a képessége tette lehetővé, hogy kialakítsa, és a művészí kifejezés töké
letes eszközévé tegye a magyar zenei anyanyelvet. És mível elsősorban vokális ih
letű és lírai alkatú komponista volt - így válhatott az új magyar műdal meg
teremtőjévé.

Most járjuk be visszafelé is ezt az utat, és tekintsük át röviden: hogyan, mi
ben hatott a zeneszerző a tudós munkájára. Azt már megállapítottuk, hogy kuta
tásainak irányát a komponista szabta meg. De a hatás - bár áttételesebben - a
feladatok kijelölésén túl is érvényesül a munka különböző szakaszaiban.

Tudományos felfedezéseit nem egy esetben az alkotó fantázia, a művészí íntui
ció segítette. Természetesen nem úgy, hogy bizonyos kutatásokat mellőzött volna,
hanem úgy, hogy kutatásait egy meghatározott irányban folytatta. Igy sejtette
meg - néhány példa alapján - a cseremisz kvíntváltö dallamszerkezet és a régi
magyar népdal egy típusa köztí rokonságót. Felfedezését azonban csak akkor hozta
nyilvánosságra, amikor az utóbb előkerült példák sora igazolta feltevését. Ugyanígy
fedezte fel a középkorí dallamvilág, a gregorián A B C A forma hatását a népdal
új típusára, az A A5 B A és A B B A formák kialakulására. Csak utalt a való
színűleg közös gyökerekre, keleti eredetükre. Később a szaporodó adatok, mások
kutatásai igazolták feltevését.

A zeneszerző és a kutató tevékenységének kölcsönhatását vizsgálva, Vargyas
Lajos - Kodály és a magyar zenetudomány círnű tanulmányában (Bpest, 1953) 
egy mélyebb kapcsolatra is figyelmeztet: a tudóst és a kompontstát egyaránt a tel
jes magyar zenei hagyomány érdekelte. Egy-egy új lelettel aszerint foglalkozott,
hogy értéke történeti volt-e - akkor tudományosan összefüggéseibe helyezte -,
vagy művészi - akkor viszont műalkotássá formálta. "A magyar múlt rekonstruk
ciójának szenvedélye ez, kétféle képességgel, alkotói és tudományos képességgel
egyszerre." Ha a tudós csak töredéket talált, a zeneszerző összerakta, kiegészítette
- mint például a Lengyel László vagy a Pünkösdölő című gyermekkaraiban. Ha
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a tudós hézagra lelt, a zeneszerző kitöltötte. Nem ez ihlette-e vajon a Galántai és
a Marosszélei táncok megírására? Szokatlanul hangzik, de végül is ez történt: mí
után Bartókkal megteremtette az új magyar műzenét, múltat is álmodott hozzá a
jövő közönségének.

Igy fonódott egybe a múlt feltárása-rekonstruálása a jövő építésével, mert a
komponista állandó kölcsönhatásban, tökéletes összhangban dolgozott a tudóssal és
a nevelővel. Életműve munkásságának ezzel a harmadik, egyre terebélyesedő ágá
val vált teljessé.

Nem "poeta doctus" ő, hanem poéta, vir doctus et paedagogus egy személyben,
s mint ilyen: egyedi jelenség, Századunk elején, amikor munkássága kibontako
zott, az effajta sokoldalúság már eltűnőben volt, a specializálódás követelménye
pedig nem jelentkezett még olyerőteljesen mint napjainkban. Ha csak mint ze
neszerző, mint tudós, vagy mínt nevelő működött volna, neve akkor is fennma
radna, mert mindhárom téren maradandót alkotott. De Kodály szintézíst teremtő

egyéniség volt, aki egységbe tudta vonni munkásságának mindhárom ágát. Ezáltal
vált életművének hatása oly messze sugárzóvá.

Számára ez az egység magától értetődött. "Nemcsak a tudomány különféle ágai
tartoznak össze - mondotta a Tudományos Akadémia 1948. évi ünnepélyes közgyű

lésén tartott elnöki megnyitójában -, és míndegyík megsinyli, ha túlságosan bezár
kózik szakmája szűk körébe, hanem a tudomány és művészet sem lehet el egymás
nélkül. A tudós annál különb, minél több van benne a művészből és viszont. In
tuíció, fantázia nélkül a tudós legfeljebb téglahordéja lehet tudományának. Művész

pedig, szoros belső rend, szerkesztő logika nélkül, megreked a művészet peremén."
(l. Visszatekintés II. 321. lap)

A folklorista Bartók című tanulmányában (Új Zenei Szemle, 1950. 4. sz.) pe
dig kijelentette: " ... tudomány, művészet gyökere egy. Mindegyik a világot tük
rözí a maga módján. Alapfeltétele: éles megfigyelő képesség, pontos visszaadása
és magasabb szintézísbe emelése a megfigyelt életnek." És ugyanitt áll a következő

mondat is: "... az igazság útja a kétségtelen realitásokon át vezethet csak, s aki
azt elhagyja, menthetetlenül illúziók ködébe vész."

Ezek a nyilatkozatok saját szavaival erősítik meg azt a nézetet, amelyet az
esztétika zenéjének, tudományos és nevelő munkájának beható vizsgálata alapján
így fogalmazhat meg: Kodály művészete, egész munkássága a realisztikus idealiz
mus körébe tartozik. Ezt a fogalmat tudtommal Lunacsarszkij vezette be 1904-ben
megjelent A pozitív esztétika alapjaí című munkájában. Több fajtáját különböz
teti meg, ezek közös vonásait így jellemzi: "... mind az eszmény, az ideál felé ve
zetnek. .. de ez az eszmény földi, minden vonásában reális, s a hozzá vivő utak
sem lépik túl a reálisnak a kereteit." (l. Lunacsarszkij : Válogatott esztétikai mun
kák, Bp., 1968. 110. lap)

Ugyanitt a továbbiakban az új művészet általános feladatait így határozza meg:
"Erősíteni a népben az erejébe, a jobb jövőbe vetett hitet, megtalálni a járható
utakat e felé a jövő felé - ez az ember feladata: amennyire lehet, megszépíteni
a nép életét, megrajzolni a jövő boldogságtól és tökélytől sugárzó képeit, s emel
lett a mában fellelhető minden visszataszító rosszat, kifejleszteni a tragikum ér
zését, a harc és a győzelem, a prométheuszi törekvések, a szívós büszkeség, a ren
díthetetlen bátorság örömét, egyesíteni a szíveket a tökéletes ember kialakítására
irányuló közös vágyban - ez a művész feladata."

Ez a meghatározás Bartók Béla szavait juttatja eszünkbe, aki 1928-ban, Ma
gyar népzene és új magyar zene című előadásában Kodály művészetéről szólva,
így jellemezte az embert és az alkotót: "Ezek a művek : hitvallomás a magyar
lélek mellett. Külső magyarázata ennek az, hogy Kodály zeneszerzői tevékenysége
kizárólag a magyar népzene talajában gyökerezik. Belső oka pedig Kodály rendít
hetetlen hite és bizalma népének építő erejében és jövőjében." (l. Szőllősy i. m.,
757. lap)

Érdemes még kissé elidőznünk Lunacsarszkijnál, Ezúttal művelődéspolitikai

koncepciójának néhányalapvonására szerétném felhívni a figyelmet. "A tömegek
művészetí nevelését lényegesen szélesebb alapokra kell helyezni - jelenti ki A
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szooiettuualora művészeti feladatai círnű tanulmányában. - Rengeteg pedagógust
kell képezni a művészet minden ágában... szabályozni kell az oktatás rendszerét
és a tantervet egyaránt." Mindezt pedig azért, mert "A múlt egész művészete a
munkásoké és a parasztoké kell, hogy legyen". (i. m., 142-150. lap)

Ezek a tézisek, melyeket a győztes forradalom első közoktatásügyi népbiztosa
fogalmazott meg 1919-ben, meglepő rokonvonásokat mutatnak Kodálynak, a Ta
nácsköztársaság bukása után meghurcolt zeneakadémiai tanárnak a húszas-harmin
cas évek úri Magyarországán meghirdetett törekvéseivel: az ő hosszú éveken-év
tizedeken át folytatott munkája - a zenei írás-olvasás általánossá tételéért, az
énekoktatás tantervének, tananyagának, a tanárképzésnek a reformjáért - is azt
a célt szolgálta, hogya múlt értékes hagyományai, a magyar népzene és a világ
irodalom remekel, az egész nép kincsévé váljanak.

Tudjuk - bár olykor feledjük -, hogy egy kor művészetí törekvései nem ér
tékelhetők helyesen, ha nem vesszük figyelembe azokat a politikai-társadalmi vi
szonyokat, amelyektől függnek, s amelyeket tükröznek. Kodály tevékenységére vo
natkozó mínden megállapításunknak is abból kell kiindulnia, hogy munkássága
hat évtizedet, s ezen belül három történelmi korszakot ível át. Az első világhá
ború előtti, a két világháború köztí és a felszabadulás utáni korszak merőben más,
egymástól különböző, sőt egymással ellentétes társadalmi töltésű.

Amikor Kodály a századfordulón, Bartókkal együtt, parasztdalokat kezdett
gyűjteni és feldolgozni - ez forradalmi tett volt, mely az úgynevezett "második
reIormnemzedék" legjobbjaihoz kapcsolta őket, Munkájuk a hivatalos körök kö
zömbősségével, a művelt rétegek értetlenségével találkozott.

Amikor Kodály a két háború közt a népzene nyelvén új, európai rangú, nem
zeti zeneművészetet teremtett, ezt ellenzékí pozícióból tette. A kor "hivatalos" mű

vészei Dohnányi és Hubay voltak, nem pedig Bartók és Kodály. Az ő népi gyö
kerű művészetüket nem átallották a szellemi élet vezetői "destruktív"-nak bélye
gezni, mert az elnyomott és lenézett osztály hangját szólaltatta meg.

A felszabadulás ezeket az osztályokat végre jogaikba helyezte, és megterem
tette a kodályí eszmék megvalósításának reálís alapjait. A történelem folyamán
először esett egybe a hivatalos művelődéspolitikaiprogram az ő tudományosan meg
alapozott rnűvészi-nevelőí koncepciójával. Csak 1950 körül került a "narodnylik el
hajlás" gyanújába, s hoztak törekvéseivel ellentétes intézkedéseket. Ezek voltak
azok az esztendők, amikor a Szovjetúriióban feledték Lunacsarszkij esztétíkáját,
vulgarizálták tételeit. Némely határozat már-már azt a látszatot keltette, mintha
ez a művelődéspolitika nagyobb gondot fordítana a művészek központi irányítá
sára, mínt a tömegek nevelésére. A nép műveltségí sztnvonalát adottnak véve, a
közérthetőség követelményét ezen a szinten abszolutízálta, Ennek következtében
állt elő az a paradox helyzet, hogy a napi feladatok teljesítése inkább gátolta,
mínt segítette a jövő formálását, hiszen az alkotóknak a megváltoztatní kívánt
jelen egyoldalúan optimista tükrözését írták elő.

Majd egy évtizedbe telt, amíg bebizonyosodott: jövőt építeni így nem lehet.
Elkülönült ismét a publicisztika és a művészet feladata, újra érvényesült a mű

vésznevelés-irányítás és a közönségnevelés egymást támogató-előbbre vivő egész
séges kölcsönhatása. Kodály - akárcsak Bartók - a maga útját járva, sosem
tévesztette szem elől a jövőt. Meg akarta változtatni maga körül a világot, szebbé
jobbá akarta tenni az ifjúság, az egész nép életét. Célja, hívatástudatának ébre
désétől haláláig, ugyanaz maradt: a népzenéri alapuló egységes és általános nem
zeti zenekultúra megteremtése. Eléréséhez az anyagot, a módszereket, az eszközö
ket a komponista, a tudós és a nevelő felváltva szolgáltatta.

Munkásságának három ága tehát sosem állt egymással cél és eszköz viszonyá
ban: mindhárom együtt szolgált egy közös célt. Összefüggésüket talán Járdányi
Pál szavai világítják meg a legjobban - méghozzá épp azok, amelyekkel tulaj
donképp csak a zeneszerzés-tanárt kívánta jellemezni. A Kodály. A tanítvány sze
mével című írásából idézem: "A művész lenyűgöző ereje és a tudós rideg objek
tivitása: a kettő együtt tette páratlanná az ő pedagógiai munkásságát." (Forrás,
1. évf. Lsz.)
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Nem jellemző-e vajon, hogy tevékenységének egyik ágát a másik kettő ismer
lető jegyeivel tudja érzékletesen bemutatni.

Nekünk, akik Kodálynak még kortársai voltunk, s halálával hálás vagy hálát
lan utókorra váltunk. tudnunk kell, hogy nincs fontosabb teendőnk, mint a teljes
életmű ápolása a maga megbonthatatlan egységében. A kodály! koncepció ereje
és nagysága épp ebben rejlile

DOBSZAY LÁSZLÓ

Iíodály nemzetnevelő terve
Amikor Kodályt "nemzetnevelőnek" hívjuk, nem csupán tiszteletadásunkat

"karjuk kifejezni a nagy ember iránt, s nem is csak arra a szerepre hívatkozunk,
amit történetünknek egy adott időszakában betöltött. (E megjelölés: nemzetnevelő

_. akár még pejoratív értelmet is kaphatna, ha nagy terveket kergető, a valóság
tól elszakadt prédikátor-figurát jelölne vele valakí.) A "nemzetnevelő" a magyar
történelmi hagyománynak ismét és ismét fölbukkanó sajátos típusa, e történelem
nek alakítója s ugyanakkor bizonyos értelemben produktuma. Mí jellemzi e tí
pust ? Tapasztalataik és cselekvési indítékaik az általános emberí-kulturális-erkölcsí
szféra iránti érzéknek és ugyanakkor sajátos hivatásuk beható, gyakorlatias, alkotó
Ismeretének kettős ihletéből származnak. Ennélfogva "szakmaiságukat" míndenkor
erős érzelmi-erkölcsi érdekeltség fűti, a magyarság sorsa i.ránti aggódasuk és se
gítő akarásuk viszont az életnek feléjük eső részterületén felismer t gyakorlati job-

"hításokban realizálódik. Ezek az apró, sőt sokszor jelentéktelennek látszó vívmá
nyok (pl. Széchenyinél a lóverseny, Kodálynál a szolrnízáció) egy általános nem
zetnevelő tervnek, eszménynek alkotórészei, s egyben szimbólumaí. A legpartiku
lárisabb alkotás is magában hordhatja azt a messzeható következmény-sort, amely
erre a kettős, építő-szimbollzáló szerepre alkalmassá teszi. Innen a férfi arány
talannak látszó személyes érdekeltsége egy-egy részletmozzanatban, Jól szemlélteti
ezt a Lánchíd mondanivalója: az építmény jelentősége messze túlmutat közvetlen.
praktikus hasznán (bár azt is hibátlanul betölti): a polgári főváros megteremtése
(Pest-Buda összekötése), a nemzeti összefogás kényszere, a nemesi előjogok falán
ütött rés (hídvám), s több más implikáció a reform-Magyarország szellemi impul
zusává tette, a következő korszak számára pedig a Duna két partján elterülő or
szág találkozópontjává, bizonyos értelemben szívévé és szimbólumává emelte a:
hidat. Hasonló szerepet tölt be a XX. századi magyarság számára az, amivel Ko
dály a magyar iskolát akarta - legalábbis zenei téren - magasabb színtre emelni.

(TAPASZTALATOK) Milyen tapasztalat indítja el e hosszú úton a fiatal Ko
dályt, ki addig úgy élt "a magas zene régióiban, mint minden más zenész: azzal
a gondolattal, ami ezen kívül vagy alul van", ahhoz semmi köze (ll. 494*). Alapos
zenei iskolázásából nyert tudását, zenei műveltségét, magasrendű zenei élményeit
összeméri azzal, amit e zenei iskola falain kívül talál, s mínt később mondja:
"Néhány évtizede gondolkodón figyelem a magyar zeneéletet. Láttam a bajokat,
kerestem az okokat. Ha egy épület recseg-ropog, repedeznek falai, ferdén áll a:
teteje, azt nem lehet egy-két támasztórúddal tartósan megjavítani" (uo.). Ösztönös
jóízlésének és magyarságának fájdalommal kellett tapasztalnia "a magyar levegő

zenekulturálís mocsárlázát" (1. 42), azt, hogy a városlakó magyarság nagy része
silány zenén tengődik, míg a magasrendű zene művelése a magyarság egészétől

*Részletező címjegyzék helyett Idézeteinkben a Visszatekintés c. gyQjteményes kötet (szerk;
Bónis F. Budapest, 196i) kötet- és lapszámaira utalunk.
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idegen szigeten folyik. "Akkortájt kezdte a zenei dilettantizmus kisajátítani a nem
zeti köntöst. Szakadás támadt: a magyar zenét szembeállították a klasszikussal.
.az idegennel. A műveltek nem akartak tudni magyar zenéről. A többiek meg rnin
den magasabb zenét kiátkoztak azon a címen, hogy idegen" (I. 77). "Magyarság és
zenei műveltség míntha nem férne meg együtt ... magyar zenei műveltség, sok év
tizedre, talán évszázadra szóló programot jelent" (I. 175). "E szakadást kellett és
kell áthidalni: a zeneileg művelteket magyarabbá, a magyarságet zeneileg művel

tebbé tenni" (I. 77).
(A NEpDAL ERTEKE) Igy jelentkezik rögtön a pályakezdeten a műveltség, de

mokratizmus, zenei ízlés, magyarság együttes vonzóköre. De egyesíthető-e egy
mással az egyszerű, mindenki számára felfogható zenei kifejezés és a magasrendű

művészí érték? Az első népdalgyűjtő utak nyilván azért jelentettek Kodály szá
mára olyan sorsfordító élményt, mert erre a kérdésre adtak igenlő feleletet. Két
ségtelen, hogy a dalok magyarsága ("a tudat alatti magyarságnak" a nyelven kí
vül másik alapköve - I. 95) döntő elementuma a kodályí népdal-programnak:
"Magyar víz az is, ami egy magyar ökör lába nyomában meggyűlemlik. De csak a
verébnek elég jó. Magyar víz a békató is, amelyben magyar béka kuruttyol. De
talán magyarabb tó a Balaton, mely ezer éve tükrözi, itatja, nyeli a körötte lakó
magyar népet - s magyarabb víz az ártézi forrás, amely a magyar talaj mélysé
géből 'tör elő" (I. 53-4). Kodály írásait olvasva azonban az a benyomásunk, hogy
a dalok fundamentális magyarság-tartalmával legalábbis egyenrangú szempont:
íme, megtaláltuk azt, ami minderikié lehet, s mégis a bachi, mozarti értékskálán
mérhető. Így a magyartalan zenei kultúra és kulturúlatlan zenei magyarság hamis
alternatívajával szembeszegezhető a magyar zenei kultúra bizonysága és mintája
gyanánt a népi zene. "A század végén szemlelet dolgában három teljesen elkülö
nült rétegre szakadt az ország. A zeneileg műveltek szerfölött vékony rétege tel
jesen az idegen eredetű... remekművek kultuszában élt... Acigányzenében elő

adásra kerülő népies műzeneirodalmat ez a réteg nem tekintette művészi zené
nek, viszont ez volt egész középosztályunk zenei bibliája.... A harmadik réteg: a
falu rejtélyes, ismeretlen népe. Senki sem tudta, de egynéhány felbukkant példából
sejthető volt, hogy közte ismeretlen, csodálatos dalok élnek ..." (II. 262)

(A NEPDAL KLASSZICIZMUSA) Ebben a népzenében olyan értékeket ismert
fel Kodálynak a legnagyobb mesterrnűveken kiművelt zenei ízlése, hogy azok alap
ján a népzenét kellett "par excellance magyar klasszikus zenének" deklarální (I. 35).
Itt nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy Kodályt népdal-kultuszában nem va
lami ideológiai jellegű, mesterséges elmélet vezette, hanem személyes zenei érték
élménye, a népdalok megtapasztalt művészí tökéletessége váltotta ki a felismerést:
klasszikus kultúrának csak klasszikus hagyomány lehet az alapja. "A magyar nép
zene nem osztályművészet, Ma ugyan már csak a földművesnép közt él, de köze
van hozzá az egész magyarságnak ... az egész magyarság lelkének tükre" (I. 20). A
parasztság "a magyarság egészéből egyedül őrizte meg azt a szíkrát, amelyből, ha
van mivel táplálni, felgyúlhat a nemzeti művészet tüze" (I. 31). "Az utcán állita
nám meg vele az embereket, mikor dúlt arccal loholnak a haszon, vagy a falat
kenyér után, hogy vigasztalást merítsenek a csodakútból" (I. 30). A népdalok "ha
nem oly tarkák és tagozottak is, mínt az újabbkori dalok, monumentálisabbak,
stílusban tisztábbak ..." (II. 100)

(A NEPDAL HIVATASA) A népzene funkciója tehát az, hogy a magyarság
ban a) lelki közösséget hozzon létre; b) egy hagyománynak részesévé tegye az
egyént; c) olyan ízlés-mércét plántáljon belé, mely mohón kap majd a zeneiro
dalom klasszikusai után, de elutasítja a zenei ponyvát; d) míndezzel alapozást ad
egy korszerű magyar zenei kultúra, zeneirodalom kifejlődéséhez. "A falu most bú
csúzik a régi hagyománytól. A fiatalsága már nem veszi át. Rajtunk a sor. A tűz

nek nem szabad kialudni" (I. 23). "A népzene levegőjének köztudatba vitele elő

segíti egy művészien és sajátosan magyar dalstílus kialakulását, aminthogy minden
más nemzet magasabb zenei törekvéseinek kiindulópontja csak a maga ösztönös
'zenei kifejezésmódja lehetett" (II. 135). "Ha vállalni akarjuk a sorsközösséget a
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néppel. " ismernünk és énekelnünk kell a ma élő falusi dalkincset egészében ...
Nem áldozat ez, csak nyereség, mert gyönyörűek vannak közte. A régi most van
tűnőben. De ha megragadjuk, még itt marasztalhatjuk" (I. 51).

(EUROPA) Világos az elmondottakból, hogy a magyar népzenéhez való ra
gaszkodás nem a zeneirodalom nagyjai, nem az európai kulturális kincs ellen, ha
nem végső soron éppen annak befogadásáért való. A magyar népdal ellensége nem
.a gregorián, nem Palestrina, Bach, Mozart, hanem a zenei ponyva. Kodály sokszor
hangsúlyozott gondolata éppen az, hogy Európába való beilleszkedésünk. Európá
hoz való felnövekvésünk érdekében egyrészt el kell mélyednünk saját zenérik kul
túrát-alapozó világába, másrészt a legfogékonyabban kell magunkba olvasztanunk
.az európai múlt nagyjainak ajándékait. "Magyarország Európának is szerves ré
sze: annak hagyományaiban is benne kell élnie... értéktelen az a magyarság,
amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is
egyszersmind" (I. 78.) "Nem Bachtól és Palestrinától kell őrizkednünk, az idegen
nagyok csak segítik a magunk szelleme kibontakozását" (I. 53). "Mi köthet egyedül
.mínket Európához? A kultúra közössége, mely minden nemzet nagy alkotóinak, a
nagy alkotok nemes anyagból, időálló formába öntött műveinek nálunk is állandó
otthont ad" (I. 57). "Mint nép később születtünk és később kerültünk a népek
európai iskolájába: A fiatalság mindig előny, s nekünk talán lesz még mondaní
valónk, mikor ők már kifogytak belőle" (II. 228). "Csak az európai és magyar ha
gyomány egybeolvasztása hozhat létre olyan eredményt, amely a magyarság szá
mára is jelent valamit" (II. 389).

Érdemes lesz itt külön felemlíteni Kodály viszonyát az európai zene színte
népzenei alapját képező gregorián zenéhez. "A római kereszténység kultúráját a
magyarság csakhamar magáénak érezte" (I. 122). ". .. A Szent István korabeli ma
gyar fülének nem lehetett olyan vadidegen a római egyház liturgikus éneke, mint
azt eddig általában gondolták." Érdekes, hogy azok, akik ősi népzenénket nem tud
ják magukévá tenni, azok ugyanúgy nem tudnak mit kezdeni a gregoriánnal sem
(I. 133). Viszont "akiben jókori szektatás kifejleszti a magyar zene megérzését, az
érzi a gregortant is, legalább alapelemeiben. Az egyszerű zsoltár- és antifona
dallamok rokonsága egy bizonyos fajta magyar daltípussal nyilvánvaló ... Ha fej
lettebb alakzatokban, ritmusban elválik is idővel a két stílus, nem tudni ma még,
nincs-e valami rejtett kapcsolat gazdagon díszített fajtái között is" (I. 133). Ezért
ajánlja Kodály, hogy az iskola párhuzamosan induljon a magyar népzene és a gre
gorián zene megismerésének útján (I. 133).

(HAGYOMANY) Láttuk, hogy a népdal végül is nemcsak az "ismerd meg ma
gad" zenei eszköze, nemcsak önmagunk lényegének és értékeinek őszinte vállalása,
hanem a hagyományhoz való hűségnek, a hagyomány tökéletesítő erejében való
növekedésnek is biztosítéka. A hagyományba való belénövekvés Kodály egész kon
-cepciójának szíve, s ezt éppen ma kell hangsúlyoznunk (és kifejtenünk). Hogyan
lehet, hogya század legnagyobb magyar nevelési forradalmát éppen a "konzerva
tív" hajlamú Kodály hozta létre? Úgy hisszük, minden igaz forradalom így jön

.létre : a nagy ember azzal válik korszerűvé, hogya ma számára újra éli, idősze

rűvé és izgatóvá teszi a korok fölött álló alapvető értékeket. Benne a hagyomány
·teljesebb megértése, tartalmi mélysége szegeződík szembe a hagyomány kíürese
·désével. "Némelyekben az új magyar zene bizonyos művei a forradalom benyomá
sát keltették ... inkább lehetne hagyomány-megőrző munkáról beszélni. Nem sza
kítani a múlttal, hanem megújítani a vele való kapcsolaltot és intenzívebbé ala
kítani ..." (I. 27) "Az önök konzervativizmusával, amely a korlátolt német ki s
városé vagy a nemzetközi banalitásé, egy világkultúrán nőtt magyar konzervatí
vízmust szegezek szembe!" (II. 393) "Az elődök IDultúrája egy-kettőre elpárolog, ha
minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának" (I. 156). "Minden nagy
művészetnek kettős arca van: mennél rég-bb századokba nyúlnak vissza gyökerei,
annál messzíbb jövőbe sugárzik ki. A fa koronája oly magasra nő, amilyen mélyen
'fúródik gyökere a talajba" (I. 55). "A hagyomány nem a falut jelenti és nem is
.a múltat, hanem jelenti a magyar folytonosságot " (I. 123). Minden szerves fej-

443



Iődés szünet nélkülí, ha valami gátolja, elakad ... hogy találná kertjét egy kertész;
ha két-három hónapra sorsára hagyna? (I. 271). Így jobban értjük egy előbbi idé
zetünk rejtett utalását: "... magyarabb tó a Balaton, mely ezer éve tükrözi, itatja,
nyeli a körötte lakó magyar népet ..."

E folyamatosság ellentéte egyrészt a hagyománytalan, kapkodó újításvégy
("Ha egyszer a tudományos élet folyamatossága megszakad. mindent elölről kel!'
kezdeni, akkora szellemi és anyagi erőpazarlással, amekkorát kis ország nem bír'
el" - II. 318. Összedugják a fejüket, minduntalan kieszelnek valami újítást " -
I. 305. "Sok zavart okoztak 8Z egymást kergető reformok, tankönyveserek " -
I. 250.), másrészt a hagyománynak lélektelen, személytelen, rutinszerű továbbvdtele;
holott az "másképp nem adható át, mínt élő lényről élő lényre, szemtől szembe
való találkozással" (II. 232). "Kultúrát nem lehet átvenni, mint egy lakást, bú
tort, ruhát, Azt tanulni kell, minden nemzedéknek, újra" (I. 269). Úgy hisszük,
legjobb példa .a hagyománynak e személyes újraélésére éppen Kodály: ha írá
sait olvassuk, újra s újra fel kell fedeznünk, hogy minden döntő írnpulzusát a
magyar múlt értékeiből meríti.

(KIINDULÚPONT: OBJEKTIV ÉRTÉKEK) Minek köszönhetjük tehát a népdal
"tókéletességét"? A hagyomány kícsíszoló erejének. Kodály a népdalból merített
élő tapasztalatából tanulta meg becsülni a hagyományt. Nemzetnevelő tevékenysé
gének gyökere nem egy pedagógiai inger, hanem saját értékélményei. Nem az ak
tívitásí ösztön mozgatta (mely annyi pedagógus munkáját aláássa), hanem a meg
tapasztalt tökéletesség. Nem önközlésre, hanem értékközvetítésre törekedett. A pe
dagógia értékét az dönti el, hogy milyen magas színvonalú tartalmat közvetít. s ez
által milyen ízlés-normát állít föl a gyermekben. Vagy más fogalmazásban : milyen
védelmet tud biztosítani az értéktelenség ellen. "A mai zenetermés tengernyí ká
oszában ember legyen, aki eligazodik. Az ízlés biztonságát ma százszor nehezebb
megszerezní, mint száz éve" (I. 284). "Maxima debetur puero reverentia, Szent
nek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét; amit abba ültetünk, minden pró
bát kiálljon" (I. 105). "A művészet legmagasabb csúcsait mmdíg is kevesen érhetik
csak el, miként a Hímaláját sem mászhatja meg az átlagos turista. Schumann
szerint a zsenit csak a zseni értheti meg teljesen. De mít jelent a megértés? Nem
elég-e annyi, ha az átlagembert,amikor messzíről a Himalájára tekint, a tisztelet
és áhítat homályos érzése fogja el?" (I. 199) "A mai bomlott kultúrájú és művé

szietlen élet semmi jóval nem járul az ízlésbeli neveléshez. A görög ember, ha
kilépett otthonából, kultúrát lélegzett be a piacon is. Nekünk ma védekeznünk
kell a nyilvánosság, a levegő művészetpusztító bacilusai ellen" (I. 39). "A rossz
ízlés rohamosan terjed, Ez a művészetben nem olyan ártatlan dolog, mint teszem
az öltözködésben... a rossz ízlés valóságos leíki betegség, amely kiéget a lélekből

minden fogékonyságot ..." (I. 39). " ... ahol ezer apró rágcsáló szorgalmasan őrli a
magyar dal megmaradt roncsait. Az úgynevezett könnyű zenére gondolok, amely
nek minden sorában legalább egy vétség van a magyar hangsúly' ellen. Sokan ezt
humorosnak találják ... én azt tartom, hogy vigyáznunk kell ezzel a nevetéssel,
nehogy végképp megássuk vele a nyelv sírját" (II. 492). "Többsége annak, amit
naponta szerte a világban hallunk: a mindennapok, hétköznapok, emberi gyarlósá
gok zenéje - nem is érdemli a zene nevet" (I. 157). "A jó zenének van általános
embernevelő hatása, mert sugárzik belőle a felelősségérzet, az erkölcsi komolyság.
A rossz zenéből míndez hiányzik, romboló hatása odáig terjedhet, hogy megin
gatja az erkölcsi törvényben való hitet" (I. 306).

(TANANYAG) Mekkora tehát az iskola felelőssége, hogy mílyen anyagót ad'
a gyermek kezébe, eszébe: "A hároméves ember is ember. Mennél ínkább bezár
juk egy képzelt világba, annál nehezebben igazodik el később az igaziban. Vegyük
komolyan a gyermeket!" (I. 111). "Az iskola dolga lenne megadni a védőoltást a
métely ellen. A mai iskola nemhogy ezt tenné, de még maga is segít terjeszteni a
mételyt ..." (I. 39) "Mit énekeljen? Van olyan nézet, hogy csak magarögtönözte da
lokat ... Olyan ez, mintha nyelvre se tanítanánk a gyermeket, hanem engednénk..
hogy maga teremtse meg... nem lehet magára hagyni zenei világképe kialakításá-·
ban" (I. 95).
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"Vessünk véget annak a pedagógus-babonának, hogy tananyagnak csak valami
hígított művészetpótlék való... Meg kell fordítani a tételt: csalcis művészi érték
való a gyermeknek. Minden más árt neki" (I. 41). "Némely tankönyvíró valóság
gal hülyének nézi a magyar gyermeket" (I. 44). "A régi pedagógiának az a balhite,
hogy az ifjúság a nagy emberek gondolatait csak silány felhígításban érti meg,
ma már múlóban van" (I. 47). "A hagyomány annyit nyújt, hogy egyelőre másra
alig van szükség ; három év alatt sem lehet megtanítaní. Ha mégis szükség volna
új anyagra, írják azt a hivatott és tehetséges szerzők, Cipőt sem varrunk magunk
gyermekeinknek, vannak ahhoz értő mesteremberek" (I. 1l0). Ha gyermeket "olyan
élelemmel tartanók, amilyen dalrt adunk neki, már elpusztult volna" (I. 111). "A
k.atol.ikus gimnáziumok világító tornyai lehetnének a megújhodó zenekultúrának,
ha istentiszteleti használatra elovennék a latin nyeívű egyházi zene remekelt"
(I. 41).

(IRAS-OLVASAS) Mivel ma sokféle értékű zene közt kell az ízlésnek különb
séget tennie, s mível a zeneirodalom zömmel egy rövid dal méreteit meghaladó
darabokat foglal magába, a zenei műveltség feltételei ma már nem egyeznek az
írás nélküli zenékultúra korával. Éppen ezért a zenéhez való tudatos viszonyt,
kiművelt ízlést (míntegy objektív zenei lelkiismeretet) nem nélkülözhetj ük. "Ha
már elhagyjuk az írástalan kultúrát, sürgősen át kell térnünk az írásosra, külön
ben betelepszik... a kiirthatatlan analfabetizmus" (II. 259). Mivel pedig a zene
"annyira sui generis megnyilatkozása az emberi léleknek, hogy azt más nyelven
tolmácsoini nem lehet" (I. 299), a zene zenei megragadására, zenei tényezőinek

megismerésére kell törekedni. Ezért tér vissza Kodály megnyilatkozásaiban oly
gyakran a zenei írás-olvasás, hallásképzés. szolfézs (majd eszközként a 30-as évek
végétől a szolmizáció) szorgalmazása,

(EGYSEGES KULTÚRA) Mindeddig a zenei nevelés perspelotíváiról volt szó,
De mindnyájan érezhettük a mondatok stílusából. hangsúlyából, amit Kodály
másutt ki is mond: a zenei kultúrának a kultúra egészével való elszakíthatatlan
összefüggését. A századforduló zenei kulturálatlanságának bírálata egyben egy ré
teg életének kulturálatlanságát is kifejezi. "Az a rnuzsíka, amely nem tűri a po
hárcsengést, vajmi keveseknek kellett. Pedig ez a Rubicon, ezen kell átkelnie an
nak, aki a magasabb zene birodalmába akar hatolni" (II. 467). "A magyar ifjúság
legműveltebb kontíngense végigéli életét kuplék és nóták árnyékában" - idézi Ko
rlály Kacsóh Pongrácot, majd hozzáteszi: "ma táncdalokat mondanánk, egyébként
nem sok változott félszázad alatt" (I. 333). "Hazánk máig a dilettantizmus Eldorá
dója ... erőt vett rajta a hivatalnok-gondolkodás, a középszer kultusza ..." (II. 311)
,.A magyar közéletnek kevés az esztétikai 'tartalma... hiányzik a bensőség mele
ge" - idézi Prohászkát (II. 258).

Más oldalon viszont a paraszti zene magas művészí értéke egy egyszerűségé

ben is magasrendű "egységes, homogén kultúrát" tükröz, "amelynek a dal elvá
laszthatatlan része, mintegy tetőpontja, de mindenesetre szerves kívírágzása" (II.
488-9). A falu búcsúzása a népdaltól kultúrájának felbomlását is jeGienti. Itt is, ott is
rábukkan Kodály egy-egy zenei probléma mögött meghúzódó egyetemesebb nemzeti
problémára. "A magyar húzódozása a társas munkától, régi nemzeti hibánk, ami
ellen küzdeni nemzeti önnevelésünk egyik főfeladata" (II. 214). "Van ... a magyar
életben valami nehézkesség, tunyaság, szellemi téren különösen" (II. 467). "Mikor
kerül sor a legértékesebb nyersanyag és energiaforrás: a szellemi képesség meg
becsülésére, gazdaságos, ésszerű felhasználására?" (II. 313). Az első világháborús
nemzedékről így ír: "olyan ifjúság nőtt fel az abnorrnds korban, amely nem ta
nult meg dolgozni, és amelynek erkölcsi felelősségérzete nagyon meggyöngült"
(I. 28.) Innen "az általános színvonaj katasztrofális süllyedése. A leromlott közép
iskolából leromlott egyetemre került rajok az egész magyar közélet szellemét le
süllyesztették" (II. 249-50). "Civilizátoraink kultúrának tekintik, ha a főváros

nemzetközi slágerektől hangos, és lehetőleg semmiben sem különbözik más európai
nagyvárosoktól" (I. 24).

(A ZENE HATASA A SZELLEMI KEPESSEGEKRE). De az összefüggés fennáll
a pozitív oldalon is. A zenei műveltség legcsekélyebb emelkedése az egyénben is,
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nemzetben is olyan erőket mozdíthat meg, olyan régiókat érinthet, hogy kihatását
egész szellemi habitusunkban éreztetni fogja. "Fejlett karéneklés csak nagy mér
tékben fejlett szolidáris társadalomban lehetséges... másrészt a karéneklés fej
leszti a társadalmi szolidaritást" (I. 52). "Több pedagógus észrevette, hogy á he
lyesírás és énektudás közt szoros összefüggés van" (I. 139). "A szöveges dal nem
esuk zenéjével hat. Szővege rendkívüli hatással van a nyelvi tudatosság megala
pozására . " jobb védelem a nyelvromlás ellen, mínt az úgynevezett nyelvvédő

könyvek vaskos kötetei ..." (I. 134). "A zene nemcsak zenére tanít. Ezek a gyer
mekek jobban számolnak, mert a szám nem elvont fogalom nekik, testükben érzik
a ritmussal. Hamarabb olvasnak folyékonyan, mert a mondatban érzik, éreztetik
az összefüggő zenei formát. Szebben, pontosabban írnak, mert a kottaírás nagyobb
vigyázatra szoktat ... Végül: nő a gyermek önérzete ..." (L 305). Érthetően emeli
ki Falestrina jelentőségét (Bartókra gyakorolt mély hatásával kapcsolatban), kinek
zenéjében "a felelősségnek másutt nem tapasztalható legfelső fokát csodálhatjuk"
(Il. '154). A zenének az erkölcsi szférával való kapcsolatára utal ezzel is: "Csak az
a míenk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk. A zene is csak
úgy száll belénk, úgy él meg bennünk, ha munkával... szántjuk fel lelkünket
alája" (I. 156).

(,l NYELV) Különösen két területen tapasztalhatjuk az összefüggést a zene és
a belső kultúra alaptényezői között : egyik a nyelv ("a tudat alatti magyarság
első talpköve" - I. 95), másik a formaérzék. Innen Kodály rendkívüli mértékű

buzgósága a nyelvi kultúra (elsősorban annak Iegzencibb eleme, a kiejtés és be
szécldallam) ügyében. Panaszolja, hogy "a fórumot ellepik a rosszul beszélők. Te
hetik, mert elhalványult az érzék, nincs krítíka, nincs kötelező irodalmi kiejtés"
(II. 292) meg, hogy "egy világáramlat ... az ember minden hallható megnyilatko
zását az éles és orrhangú színezet irányában tolta el. Ennek tünetei: a kuplééne
leesek orrhangja, a jazz, az egyre rikítóbb hangszerelés ... Nálunk eddig még ke
vés kárt tett: a ligy és mélycsengésű magyar beszédben olyan feltűnő, hogy azonnal
nyegleségnek érezzük" (II. 295-96). A beszéd maga is szinte erkölcsi jelleg ki
fejezője (mintha a régi szefisták legnemesebb hangjait hallanánk): Az "izé a tunya
gondolkodás jele, s mind írásban, mind mívelt beszédben kerülendő" - idézi (II.
~80); a nyelvben "mintegy hű és pontos tükörben nyomon követhetjük a közszel
lem ijesztő hanyatlását, a társadalmi fegyelem felbomlását" (II. 324). Ezért akarja
javaslatával a kiejtés érdekében mozgósítaní az Akadérniát, honvédségeket. egye
temet, kollégíumokat, papnevelőket, rádiót, iskolákat és szülőket (II. 298-99) ;
mert "a beszédkultúra a létfenntartás egyik eszköze" (II. 301), s "a nyelv nem er
dő, hanem kert, és akkor kertészekre is van szükség" (II. 325). "A beszéd szinte
a nemzetért való testi kiállás egy formája" (II. 297). Háttérben ismét egy érték
élmény áll, mely Kodály zenéjére sem volt hatástalan: "akinek lelkén legalább
egyszer átment az a harangzúgás, amely a magyar nyelvben a Halotti beszédtől

Adyíg folytonos, Ebből a harangzúgásból szeréttem volna valamit megrögzítení"
(II. 492).

(FORMA KULTÚRA) A szép szó, a rendezett beszéd közeli rokona a tiszta ki
fejezés, a forma iránti érzék. "Józanság a művészetben ? Éppen a legnagyobbak
közt találjuk a legjózanabbakat. Csak más a neve: forma, szerves egység, cél és
eszközök egyensúlya, a rendező értelem uralma a forrongó anyag fölött ... Józan
Arany, s ennyiben tán egy fokkal magyarabb Petőfinél" (It 250). Szép feladar
lenne végigkövetni mínd zenében, mind cikkekben Kodály vonzódását a latin
szellemhez, s rajta keresztül a humanista ihletéshez. "Azok,tól, akik a német .mély
séget' latin formakultúra nélkül inkább vélik megtalálni. a magyar ízlés józan
sága visszariad" (II. 249). "A magyar nem szereti a ceremóniát, az üres forrnasá
gokat, de azért megadja a formáját, a mődját mindennek" (II. 249). Szerinte Bar
tókot is "a régi magyar népzene és a latin szellem szabadította fel kezdeteinek
egyoldalú német tájékozódásából" (II. 445).

(MOUSIKE) Hogy a zenei és általános emberi kultúra közott mély összefüggés
van. s ígyJ a zenei műveltség tükrözi az általános kultúrát, de vissza is hat rá, azt
Kodály ismételten shitvallásszerűen Ieszögezte, "Vannak a léleknek régiói, me-
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ly ekbe csak a zene világít be" (I. 156). "A zene lelki táplálék és semmi mássa!
nem pótolható... Teljes lelki élet zene nélkül nincs" (I. 156). "Eddig a görög
nevelés érte el legjobban a test és lélek harmonikus kiművelését. Benne a zene
központi helyet foglajt el. Mcstanában nagy sikerrel próbálják világszerte utánozni
a görög nevelés testi részét. De ha teljes embert akarunk, a lelki rész sem ma
radhat el .. '." (I. 306) "Az iskolának maholnap úgyis szembe kell szállnia azzal a
sportőrülettel, amely világeseménynek nézi az egytized másodperces rekordjaví
tást és az emberiség tetejének a boxbajnokot" (I. 40). "A komoly zenét veszély
fenyegeti ... a zene iránti érdeklodést világszerte háttérbe szorítja a sport és a
technika. Szeretnők hinni, hogy ez a kultúra fejlődésének gyermekbetegsége. Ha
visszagondolunk a görög kultúrára, el tudjuk képzelni, hogy lesz még olyan kor,
melyben a test és lélek kultúrája újra szerves, harmonikus egységbe olvad"
(II. 471). "Tam turpe est nescíre Musicam quam Literas ... A régi görögöktől-Co

meniusig élt az a felfogás, hogy a zene föltétlen szükséges az ember fejlődéséhez;

a nevelés lényeges része, nem pedig valami nélkülözhető élvezeti cikk, puszta szó
rakozás" (I. 334).

(ZENEI ALTALANOS ISKOLA) így jelenik meg egy olyan nevelés képe,
mely nem a zenész Kodály önkényes ískolaeszménye, hanem az európai kultúrát
megalapozó és naggyá tevő nevelési koncepció jogutódja. Ennek lényege: a neve
lés nívój a nem az átadott mennyiséggel arányos, hanem azon múlik, mennyíre
képes az emberi lélek alapvető mozgató erőit megeleveníteni és jó irányba terelni.
Ebben pedig csíraszerű, később több irányba bővíthető alaptárgyak játsszák a fő

szerepet: a klasszikus európai alapfokú iskolában ilyen volt a grammatika, a mate
matika és a zene. A kodályi zenei általános iskola tehát, melyben a Mousiké köz
ponti tantárgy (I. 316) egy mély tradíció folytatása, szlnte segélykiáltás az igazi
humanisztikus szellemű iskolázás, a teljes emberség jogaiért. Mert "a lelki gazda
godás hatalmas forrásai erednek a zenéből" (I. 39), s másutt a múlt századi írót
idézi: "A míveltség fogalmában szív és ész egymástul el nem válhatnak, hanem
egyaránt kell ki míveltetniök", míg ma "a szegény mezeinép a szívrül semmit
sem tud, az észrül pedig csak annyit, mennyí elégséges a gonoszság különtéle ne
meire. Illyen a mí boldogtalan elhagyatott mezeínépünk, s ami még nem illyen, az
is készen van már a vallást Ievetkezővo illyenné lenni" (II. 177-78).

(QUOD NOVA TESTA CAPIT, INVETERATA SAPIT) Így jutunk el tehát az.
iskoláig: "Mindinkább úgy látom, hogya felnőtteken alig lehet segíteni. Ezért
kerültem míndíg lejjebb. Az óvodánál kell megfogni a dolgot" (I. 172). "Az álta
lános iskolák felé fordult a figyelmem. A húszas években világossá vált előttem,

hogy zenei tömegnevelés csak onnan indulhat ki" (I. 254). Ahhoz, hogy az eszmé
ből valóság legyen, az iskolán keresztül kell munkához látni. Csak az iskola biz
tosíthat intézményes, formát öltött, ugyanakkor idejekorán jött nevelést, ráhatást
a nemzet egészére, "jó és magyar gyermekszobát nyújtani az egész nemzetnek" (I.
94). "Az általános iskola akkor éri el célját, ha nemcsak olvasni tanít, hanem a jó
és rossz zene köztí különbségot is megérezteti. Röviden úgy is mondhatjuk, hogy
az általános iskola akkor végzi jól dolgát, ha beoltja növendékeit a sláger ellen,
mert ez a rákfenéje a jó zenének és a jó zene megértésének" (I. 286). "A felnőt

tek rossz ízlését aligha lehet megjavítani. A korán kifejlett jó ízlés viszont nehe
zen rontható el később" (I. 198).

Így egyesülnek az eddig kifejtett eszmék az azokat megvalósítani képes iskola
ideál programjában, s ez voltaképpen a középkorí magyar iskolának föltámasz
tása, melyben (hogy Békefi, Mezey kutatásaira utaljunk) schola és chorus elvá
laszthatatlan kulturális egységet alkotnak.

Kodály egész tevékenysége egy értékes, a maga nemében tökéletességet su
gárzó hagyomány anyagával (népdal, zeneirodalom, nyelv stb.) való elmélyült fog
lalkozásban gyökerezik. Megismerte selkötelezően megszerette azt, amit a magyar
és európal rríúlt mint maradandó értéket közölt vere. Ehhez járult népének, s fő

leg a gyermekeknek szeretete, kiket részeltetní akart a megismert kincsekben, s
gazdagabbá tenni annak áldásaival. "A sivatagon át is vezet út. De mi ... azt
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akarjuk, hogy ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem
virágos kerteken" (II. 468). Egy pillanatra sem gondolt kornpromísszumra, arra,
hogy a népre való ráhatás kedvéért bármit is Iöláldozzon a felismert értékekből.

Nem a kultúrát akarta a néphez közel vinni, hanem a népet a kultúrához. Mind
ehhez hozzáadta szakmai tudásának bőségét, s ez tette lehetövé, hogy a legelvon
tabb, legigényesebb eszmények felé is utat tudjon kővezní a legkisebbek számára.
Csak közvetíteni akart, azzal a szerénységgel, mely a Iegnagyobbaké :

"Egy kiránduláson Dömösön, amikor a dobogókői hegyipatak úgy megdagadt,
hegy elsodorta a hidat, az átkelni akarók egy öreg parasztot kértek meg arra,
hogy egy deszkát tartson a vízben a vállán addig, amíg átmennek rajta. így ér
zem én is, hogy belementem a patakba deszkát tartani, miután a híd leszakadt,
és rám bízták, hogy tartsam. Kicsit soká tart, amíg mind átmennek rajta, - de
hát éppen én álltam ottan" (II. 496).

RAJECZKY BENJAMIl\

Iíodály és a magyar népzenetudomány
Sokan mondták rá: népdalt gyűjt, mert nincs mondanivalója. Egy idős jóaka

rója azon zsörtölődött: aki maga is tud komponální, mínek járkál falun olyan da
lok után, amiket mínden cseléd tud. A nem jóakarók közül többen úgy tudták,
hogy román és szlovák dallamokat csempész a magyar zenébe. Igen sokan pedig
egyszerűen haragudtak rá, mert nem állhatták a népdalt.

Húsz esztendei gyűjtőmunka után, még a Psalmus diadali éveiben is, színte
'könyörögve kellett ismételgetnie az érte1Jl.en értelmiségnek : higgyék el, hogy a ma
gyar népdal klasszikus zene. A legrosszabbkor, mert maga a parasztság is épp ak
kor forditott hátat első nagy hullámban önmaga művészetének. Az értelmiségnek
pedig egy vesztett háború és sok mindenről való kényszerű lemondás után nyil
ván nehezére esett otthagyni azt a népies rnűdalt, mely akkor, mínt a szabadság
harc utáni időben is, a búfelejtő kétes szerepét játszotta cigányostól.

Az említett ellenfeleknek volt valami igazuk: Kodály dallamokat keresett,
-szűksége volt rájuk, de nem azért, mert nem volt mondanivalója. Idegennek érez
te a tanult nyelvet, olyat keresett, amin megszólalhat, Később is többször errile
.gette Schubert bámulatos dallambőségét; egy-egy dalából futotta két-három vál
tozatra is, mert mögötte és benne volt a romantikával találkozó német népdal ára
dása; gátlástalanul szólhatott övéihez közös nyelvükön. De mihez kezdhetett a szá
zadfordulón egy fiatal magyar muzsíkus akár a német fogantatású késő-romantí

kával, akár a zsákutcába futott verbunkoszenével ? Az elsőből világosan mutatta a
kiutat nyugaton Debussy, keleten Muszorgszkij ; ám mind a kettő bátran használ
hatta saját zenei anyanyelvét, ami ismert volt és gazdag. Nyomukban a spanyol De
Falla éppen a század elején meg is szólaltatta a népdalra alapozott modern nem
zeti zenét: tehette, mert mestere volt a nagy népdaltudós és modern népi zene
művészetet tervező Pedreü, De nálunk a verbunkossal összeházasodott ál-népdal
egyenesen népnyelvi igénnyel lépett fel, és már azon volt, hogy többszáz éves
családfát rajzoltat magának. A millermiurní polgárság társadalma büszkén vallot
ta magáénak ezt a nyelvet, nem feledkezve meg a haladó demokratizmusról sem:
kevert hozzá liedertafelt, szomszédi idiómát és nemzetközi operettet. Mint a szá
raz szájjal anyatej után tátogó csecsemő, úgy kereshette az újdonsült zeneszerző

önnön anyanyelvét ebben a hangzavarban.
Kodályt kézenfogva vezette a Gondviselés zenei anyanyelvéhez. A galántai is

kolásgyerekek, a Bicinia Hungarica előszavában oly melegen emlegetett "mezít
lábas pajtásai" adták a falusi népdalt a szülőí ház klasszikus zenéjéhez; gimnazista
korának iskolai és székesegyházi zeneéletét a fiúk délutáni dalolásaí egészítették
ki a felvidéki nóták hangjával. Tizenhárom éves korában két hetet töltött Pesten
a millenniumi kiállítás alkalmával. Ezt írja: .Legnagvobb benyomásom a kiállí
tási falu volt. Egy sor ház, különböző vidékek népviseletébe öltözött alakokkal,
teljes felszereléssel. Jártam én azelőtt is falun, de a mi vidékünkön olyan gyönyö-
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rű népviselet. hímzés, fazekasáru nem volt látható... Egyik házban egy falitábla
vonta magára figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle
dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először ... Hat-hét év
múlva, mikor disszertáció-témán kezdtem gondolkodni s a magyar népdalok mín
den megjelent gyűjteményet már átnéztem. eszembe jutotit az a tábla, és fölkeres
tem Vikár Bélát 1903 őszén... Mikor jelentkeztem nála, mínt kezdő diák, kinek
munkájához szüksóges megismerni az ő gyűjternényét, kissé bizalmatlanul foga
dott. Azt hit:te, új elméletet akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban di
vatozott. Megnyugtattam, nem elmélelttel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, eh
hez is, de tudományos céllal is, tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő for
máját, mert amit a kiadványokban találtam, nem elégít ki, s magam is gyűjteni

szándékozom. Lassan fölengedett. eljött velem a múzeum kis udvari szobájába,
ott voltak felraktározva a hengerel, s egy rossz kis zongora alig hogy elfért ...
Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét ud
vari szobában sok boldog órát töltöttem. Felváltva játszottam a fonográfori a nép
dalokat és zongorán a hatásuk alatt készülő szerzeményeírnet ... "

Csodálatosan egyenes út ez az új nyelvhez, ami végre a régi, az igazi volt.
Kitetszik az elbeszélésből, hogy a fiatal szerző már önképzőkörí éveiben nyomozta,
és hogy addigi népzenei benyomásai mennyíre segítették a Bartalus-, Límbay-,
Sziní-féle és régebbi kiadványok kríeíkájában.

Vikár Béla gyűjtőmunkájának jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az
Edison-féle fonográffal való gyűjtést, melyet az amerikai Fewkés 1889-ben kezde
ményezett, Vikár az elsők között próbábta ki Európában. Ha Kodály és Bartók
előbb vagy utóbb alkalmazza is a módszert - ami akkor már a levegőben volt -,
a Kalevala fordítója volt az első népköltés-gyűjtő, aki zenei képzettség híján is
megérezte a szöveg és dallam lényeges összetartozását, még idejében felvett olyan
példányokat, amelyek Kodályélc idejére már kihaltak, nem utolsósorban pedig ösz
tönzője volt Sebestyén Gyula felbecsülhetetlen értékű regősének-gyűjtésének

(1897-1902).
Alighogy elkészült a disszertációja (A magyar néRdal stroia-szerkezete), Kodály

teljes erővel a gyűjtésre vetette magát. 1905 vakációjában Szeged környékén, majd
Nagyszombatból Galántán és környékén tapasztalgatta annak technikáját, hogy az
tán augusztusbim tervszerűen fésüljön át egy egész területet. A 150 dallamnyi má
tyusföldi gyűjtés néhány számát még abban az évben az Ethnog7'aphiában is köz
zétette; ez volt első irodalmi szereplése, egyben Bartókkal való együttműködésének

kezdete is: e cíkk olvastán kezdett el érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Kodály
megismertette őt Vikárral; a felvételek meghallgatása után most már a két jó
parát együtt szövögethette a médszeres gyűjtőterveket.

Szövetségük megpecsételése a Magyar Népdalok című húsz daíllamot közlő ki
advány (1906, egyben tiszteletadás Vikárnak is, az általa gyűjtött dallamok feldol
gozásával). Ennek előszava két fígyelemre méltó szakaszt mutat, Az egyik a nép
dalkiadás médjával kapcsolatban Uman Krohn finn kutató szótárszerű elrendezé
sét említí : nyilván annak jele, hogy anagy népdalkiadás terve már ekkor fel
merült és valószínűleg hatással volt a gyűjtésterületek kijelmésére is. A másikat
érdemes idézni: "Találnának bár népünk lelkének ezek a sokszor őseredeti megnyi
latkozásai fele annyi szeretetre, mint amennyit érdemelnek. Eltart még soká, míg
elfoglalják az őket megillető helyet házi és nyilvános zeneéletünkben. A magyar
társadalom 'túlnyomó része még nem elég magyar, már nem elég naiv és még
nem elég művelt arra, hogy ezek a dalok közelebb férkőzzenek a szívéhez. A ma
gyar népdal a hangversenyteremben ! - különösen hangzik ma még. Hogy egysorba
kerüljön a világirodalom remekeivel és a külföldi népdallal. De megjön az ideje
ennek is. Mikor ... nemcsak a ritkaságole néhány kedvelője tudja majd, hogy más
féle .magyar népdal' is van a világon, mint a ,Ritka búza' és az ,Ityóka-pityóka'''.
íme már a húszas évek Kodályának hangja, azé a zeneszerzőé, aki nem húzódik el
boldogan avval, amit megtalált. hanem művészí hivatását annak minden ragyogó
értékével a nép szolgálatába állítja. Akkor is, ha az még nem érti.

Tehát az új zenei nyelv, a tudományos feldolgozás és a társadalomnevelés hár
mas igénye hajtotta Kodályt már az elindulás évében, alighogy a gyűjtesbe bele
fogott. 1906-ban már fonográffal indult a Zoborvidékre, majd Nógrádba és He
vesbe, míg Bartók délkeleten, Békésben gyűjtött. Jellemző a munka tempóiára.
hogy berlini és párizsi útjáról (1906-1907) úgyszólván pihenő nélkül sietett NyIt
ra, Bars, Hont, Nógrád, Gömör megyeí gyűjtésre, máelőtt zeneakadémiai tanári
székét elfoglalta volna. Nagy ferrfedezés izgalmas légkörében kezdték meg a tan-
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évet: Kodály felvidéki és Bartók erdélyi, valamint dunántúli gyűjtésedből "egy-·
szeriben világos lett", hogy népzenénkre alapvető jelentőségű félhang nélküli pen
tatónia nemcsak a legrégibb rétegek hangrendszerének. hanem a nép mai hallá
sának is jellemzője. Bár a Néprajzi Múzeum kiküldetéseiről, főleg nagyobb távol
ságokra, Kodály (anyagilag jobb helyzetben lévén) barátja javára többnyire le
mondott, a feladatok főleg Bartók román és szlovák gyűjtőrnunkája miatt annyira
tornyosodtak, hogy 1910-től Kodály is Erdélybe rnent az ottani kimeríthetetlen pen
taton dallamanyag gyűjtésére.

A Kisfaludy Társaságnak 1913-oo.n benyújtott Egyetemes Népdalgyűjtemény

tervezet a bizonyság rá, hogy ezek az évek nem csupán a dallamok százainak és
ezreinek halmozásával teltek. Az anyaggal együtt erősödött a rendszer elgondolása
és egy nagy cél: "egy monumentális, magyar Corpus Musicae Popu'larís" mind
reálisabb megközelítése. Hat, ezer-ezer dallamot tartalmazó kötetre tervezték a
nagy művet. Sürgősen szükségesnek tartották a kiadást, "hogy végre közkézen fo
rogjon népdalaink nagy tömege hű és pontos leírásban, hogy segítsen eloszlatni
azt a fogalomzavart és fejetlenséget, amely a népzene kérdései körül mindenütt
ott kísért, s amelynek legfőbb oka, hogy igazi, hasznavehető dallamgyűjteményünk

ez ideig nincs." Ez "a külföldnek is módot adna az igazi magyar népzene meg
ísmerésére."

A nagyszabású terv egyelőre terv maradt. A Társaság nem mutatott érdek
lődést, a további gyűjtömunkat pedig - ebbe a kölcsönhatások kimutatására bele
tartozott volna a nemzetiségek zenéje is - megáll ította a háború. Csupán egy sor
katonanóta hozott új színt a gyűjtemény új stílusú anyagába. meg egy addig is
meretlen műfaj feltárására adott szomorú alkalmat a frontról érkező sok gyászhír:
az alig megközelíthető siratót is fonográfba énekelték az asszonyok a közös bánat
hatása alatt. Szendrey Zsigmond is még idejében kérte fel Kodályt (1916). hogy a
Magyar Népieisitési Gyűjtemény nagyszalontai kötetéhez a dallamokat gyűjtse össze.

A háború után a kutatóterület kényszerű összehúzódására Kodály intenzív el
méleti és belső gyűjtőmunkával válaszolt. A harmincas évek közepéig az új hatá
rokon belül úgyszólván minden vidéken megfordult. Ahová személyesen nem ju
tott el, ott a húszas évek közepetől mindinkább sokasodó - és természetesen a nép
dal fontosságát átérző - tanítványai jelentek meg, folytatni a munkát (új terü
leten is, mirít a Domonkos P. Péter felfedezte moldvaí csángók között Veress Sán
dor és később Jagarnas .Iános). A 150 erdélyi népdal (Erdélyi Magyarság, Bartók
kal, 1923), mínt Bartók A magyar népdala is (1924), kitűnő válogatásával és rendsze
rezésével azt érte el, amire a nagy kiadás nem is lett volna alkalmas: a reformokra
vágyó, főleg a fiatal értelmiséget ragadta magával. A gyermekkarok sorozatos si
kerei után néhány tanítványa (Bárdos, Kerényi, Kertész) a tanárképzős és egy
házi karnagyképzős fiatalok (és nem utolsósorban a cserkészvezetők) aktivitására
támaszkodva, a Magyar Kórus és az Énekszó cimű folyóirat, majd az Éneklő Ifjú
ság mozgalom megindításával a harmincas évek közepére olyan közhangulatot te
remtett Kodály eszmél számára, hogy a mester maga mögött tudhatta az ország
egész fiatalságát. Nyilván a hazai és kűlf'őldi sikerek hatása is volt, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia Gombocz Zoltán ösztönzésére 1933-ban elhatározta a nagy
gyűjtemény kiadását és annak munkálataival Kodályt és Bartokot bizta meg. így
a Psalrnusra következő évtized már győzelmet ígért a népzene ügyének.

Jellemző Kodályra, hogy az ú]" helyzetet nem a régi eredmények gyors karna
toztatására használta fel. Tudta, hogy nevelési elgondolásait nem valósíthatja meg
máról holnapra; azt is látta, hogyanépzenei anyag tudományos feldolgozásának
problémáit is tisztázni kell. Pedagógiában egyelőre az énekoktatók szervezését
szorgalmazta és továbbképzésükben segített; csak 1940-45 közőtt indította meg az
írások és kiadványok sorát az óvodaí és elemi iskolai képzés népzenei alapon való
útnlakítására. Népzenetudományi írásaiban viszont látszott. hogy jóval nagyobb
távlatokra és főként új kutatónemzedék bevonására gondol és azoknak akar mód
szeres alapozást biztosítani.

Az összehasonlítás és a történelmi kapcsolatok kérdése már a tízes években
felmerült, az ötfokú hangsor és Árgírus nótájának tárgyalásakor. Ez utóbbiban
felejthetetlen bukovinai népzenei élményeiből bizonyította az irodalomtörténészek
nek, hogy a XVI. századi 12-es versek feltételezett cezúrái a korabeli nyomtatvá
nyok egyoldalú értékeléséből eredő, szükségképpen döcögő képződmények, melyek
felett az élő gyakorlat játszva siklik át. Itt már olvashatjuk ezt az eléggé maxima
lista hangzású mondatot is: "... aki verstanulmányozó céllal temetkezik régi íro
dalrnunkba, vigye oda magával míndazt a tanulságot, amit csak az eleven, dalla-·
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mával együttélő népdal megfigyelése nyújthat." Néprajz és zenetörténet című mun
kájában (1933) a zenetörténészektől kívánja meg, hogy follkloristák is legyenek, ha
régi dallamfeljegyzéseinket életre akarják kelteni. Mert ha a nép között fennma
radt régi dallamok "élő hangzásával a fülünkben közelledünk a kéziratokhoz, ... a
ma már nem ismert dallamok valószínű alakját is inkább ki tudjuk következtetni.
Természetesen bele kell vonnunk az összehasonlításba az egész élő és írott hagyo
mány anyagát, az egyházit is ... De nemcsak a kezdetleges kézirat: a legjobb
nyomtatott forrás sem tárja fel a dallamok igazi életét. Tudjuk a népénekből is,
az európai zenetörténetből is, hogy a dallam élő előadásában díszítő hangokkal
bővült. .. a néphagyományban megfigyelhető díszítömődet kell feltételeznünk ré
gibb emlékeink kivitelében is." - Semmi jel sem mutat arra, hogy a Szent vagy,
Uram-gyűjtemény terjesztől gondoltak volna Kodály megállapításainak érvényére.
Ha a harmincas években esetleg hivatkozniok lehetett ilyen irányú gyűjtés hiá
nyára (Volly gyűjtéseire és a Pátria-lemezekre gondolva: azt is nagvon nehezen ,te
hették), úgy ma már csak szándékos figyelembe nem vételről lehet szó.

A tanulmány legfontosabb szakasza főként azoknak a lelkes "népi" irányú
fiataloknak szólt, akik nem is másod-, hanem harmadkézböl : népszerűsítő kiad
ványokból akarták a népi kultúrát megismerni, hogy lépést tartsanak adivattaL
De szólt azoknak a szakembereknek is, akiknek ez a kultúra csupán cikk- vagy
könyvtéma, tudományos érvényesülés építőanyaga volt. "Ezt kell a legnagyobb nyo
matékkal hangsúlyoznunk: a zenei néphagyomány tudományos értékű megisme
rése csak a helyszínen megfigyelt élőszóbeli előadás alapján lehetséges ... Csak az
tud elmenni ezeken az írásokon, aki mintegy személyében is részesévé lett az élő

hagyománynak. Ez a helyes szó! Emberileg is részesévé kell válni a hagyománynak
s ezzel egy embercsoport lelki életének."

"Paraszt-ember: az embert hangsúlyozom, nem azt, ami elválaszt tőle, hanem
ami közös vele ... Nem elég autóval átrobogni a falun. Be kell lépni a kapun, kö
rülnézni a házakban: ott is emberek laknak. Sokszor égbekiáltó nyomorúságban
(erről is mi tehetünk) és mégis mennyit tanulhatunk tőlük. Még zenét is. Sőt: a
mí zenenket ... csakis tőlük tanulhatjuk" - írta egy 1927-beli népzenei bemutató
műsorfüzetében. Ebből az emberközeli magatartásból folyt, hogy a népdalgyűjtést

és a lejegyzést a technika szempontjából élesen megkülönböztette. Kelemen kő

míves című tanulmányában (1918, 1926), ahol a ballada 36 strófajának részletes
Iejegyzósén mutatta be a gépi felvétel korszakos előnyeit (és saját ragyogó lejegy
zőkészségét), a bonyolult darabok többszörös felvételét ajánlja, ha a gyűjtőnek

"nincs módja, hogy ott helyben megtanulja és leírja, ami mindig a legbiztosabb".
Más szóval : a zenész a szájhagyományt vegye át lehetőleg szájhagyomány módján,
tanulja meg az éneket hallásból, ahogyan a paraszténekesek tanulják (a javának
ott is elég egyszer hallani egy dallamot, és máris tudja). A dallam ne a gép tulaj
dona legyen, hanem a gyűjtőé. A nem állandó jellegű, főleg az improvizált dalla
mok megragadására (ilyen például a sírató) természetesen ő is a közvetlen gép
használatot ajánlotta.

Összehasonlításban a következő évi tanulmány - Sajátságos dallamezerkezet
a cseremisz népzenében - tette meg a legfontosabb lépést rokonnépeink zenéje
felé, egyelőre avval a lényeges tanulsággal, hogy komoly tudományos igényeket
kielégítő gyűjtömunkára van szükség a rokonnépek között is.

Miközben Bartók az Akadémián az anyag rendezéséhez látott, Kodály a tudo
mányos feldolgozás kérdéseit tisztázta és az addigi összehasonlító eredményekről

számolt; be a Magyarság néprajzában megjelent A magyar népzenében (1937). Az
a három irányú feladat, amit a különlenyomat előszavában a jövendő magyar
népzenekutatás számára kijelölt, egy sok-sok évtizedre szóló, kutatóintézetben meg
valósítható program, majdnem két évtizeddel a Népzenekutató Csoport megalapí
tása előtt. A könyv nagy siker, népzenénk első történeti-összehasonlító áttekin
tése, tele finom analfzissel, meglepő összefüggésekkel, messzetekintéssel.

A műzeneí hatásokat tárgyaló VII. rész első fejezete az egyházi zene és nép
dal kölcsönhatásának adataiból közöl egy jó sort. Az az alaptétel, hogy "a nép
tudatában .világi' és ,istenes', vagy .nóta' és ,ének', ahogy szorosabban nevezik az
egyházi éneket, - szinte olyan vegyesen van jelen, mint régi kéziratos versgyűj

teményeink legtöbbjében", Kodály legrégibb gyűjtőtapasztalatain alapszik. Egyházi
népének-feljegyzéseinek száma több százra rúg: sajnos, kiadványainkban . ez a ha
talmas értékű gyűjtemény nem hagyott nyomot. Pedig a Psalmus, a Te Deum, a
Missa és a Tantumergók mesterének imént idézett mondata erre a területre is
áll: emberileg is részesévé vált ennek a hagyománynak és az énekesasszonyok népe
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lelki életének. Lejegyzéseiben tükröződik az a többszázados hagyományra támasz
kodó előadásmód, ami sok területen ma már kizárólag a templomi énekesek száján
őrzi a valamikor országos, gazdag díszítésű, hajlékony rrtmusú énekstílust. A ma
gyar katolikus egyház szép kötelességének tenne eleget, ha népénekgyűjtésének

kiadásával tisztelné emlékét.
Mint már a tízes években a Három kuldusének forrásában és az Argirus nó

tájában, itt is emlékeztet, hogy szöveg szempontjából az egyházi népének százado
kon át jóformán az egyetlen verses irodalmi hatás volt, ami a népet érte, dallami
szempontból pedig az egyházi népének és a néphagyomány érintkezése magyarázza,
hogy az utóbbiba a nyugat-európai dallamformák egy része bekerült, (E kapcso
latok kimutatása az utóbbi évek folyamán a Régi Magyar Dallamok Tára I. és
Il. kötetében - Csomasz Tóth Kálmán és Papp Géza munkái az Akadémia kiadá
sában - már nyilvánosságot is kapott.)

A magyar népzene masodik kiadásának előszava (1943) szerint 1937 óta a leg
fontosabb népzenekutatásí esemény a Rádió és a Néprajzi Múzeum közös hang
lemez-sorozata volt. Amit a legtökéletesebb lejegyzés sem tudott közvetíteni: az
eredeti hangszínt, tempót és előadási sajátságokat mentette meg az új technika
az utókornak. Kodály Bartókkal és Lajthával együtt irányította a lemezek prog
ramját és felvételeit. Nem tudni, gondolt-e a hanglemez kulcsszerepére a népdah
ún. másodlagos létének biztosításában. Irásaiban és előadásaiban nincs nyoma,
mílyen módszert tartott volna alkalmasnak a népdal életének átvitelére nemcsak
az értelmiség és a munkásság körébe, de a parasztság olyan területeire is, ahon
nan már eltűnt a gyakorlatból. Mintha a pedagógiai felhasználás gondja erre már
nem hagyott volna elég időt és erőt. A Népzenei Könyvtár előszava azt várja, hogy
a népdal-művelés még nagyobb lendületre kap és "még sokkal nagyobb hatással
lesz az egész magyar szellemi életre, mint volt eddig" (1961). A Rádió közvetítései
ről elég tartózkodóan nyilatkozott: "A népdal művészí előadása még a jövő titka,
égyelőre igen kevés énekesünk közelítí meg. Alapja, gyökere csak a híbáitól, fogya
tékosságaitól megtásztított népi éneklés lehet" (1956). A harmincas évek fiatal da
losai valóban máig megőrizték a népzene és az attól ihletett művek szeretetét,
de a fiatalság felvevőkészsége az ötvenes években messziről sem volt a várt mér
tékű. A televízió Röpülj, páva sorozata viszont arra mutat, hogy a hiteles népi elő

adásmód művészí szanten való utánzása a Iegmegbízhatóbb kiindulás egy általános
gyakorlat felé (tehát a hanglemezfelvételeknek el kellene jutniok nunden iskolába
és művelődési körbe). Az iskolai daltanításban ugyanerre halad Dobszay László
módszere, a tudatos variánskezelés.

Ha Bartokot nem ragadja el a halál oly tragikusan időnek előtte, talán Ko
dály életének utolsó negyede s vele a magyar népzenekirtatás háború utáni sorsa
is másképpen alakul. Beleszólt az új technika is: oa magnetofonnal.

Kodály magára maradva, hallatlan energíával fogott neki újjáépítésnek, szer
vezésnek, kiadásnak. Tizenöt év alatt A Magyar Népzene Tára hat testes kötete
(700-1200 oldal) látott napvrlágot: I. Gyermekjátékok (1951, szerk. Kerényi, Járdá
nyi dallamrendjévelj, II. Jeles napok (1953, Kerényi), III. A-B. Lakodalom (1955
56, Kiss L., Lugossy táncleírásaíval), IV. Párosítók (1959, Kerényi, Járdányi dallam
rendjével), V. Siratók (1966, Kiss L., Rajeczky, Járdányi dallarnrendjével). 1953
ban Vargyas példatárával újra kiadta A magyar népzenéjét, 1961-ben a népdal és
műdal terén való tájékozódásra a Népzenei Könyvtár három körtetét (I-II. Járdá
nyi : Magyar népdaltípusok, III. Kerényi: Népies dalok), 1953-ban a Magyar Tudo
mányos Akadémián megszerveete a Népzenekutató Csoportot, gyűjtésre, rendszere
zésre, összehasonlításra, történeté és társadalmi kapcsolatokra kiterjedő feladat
körrel. Megindította a rokonnépek közötti gyűjtést (Vikár László cseremisz-kötete
nemrégen jelent meg) és az UNESCO kérésére zenei tanácsadókat küldött Algirba,
Etiópiába és Mongólíába. Mint a Nemzetközi Népzenei Tanács elnöke, megrendezte
annak budapesti konferenciáját (1964), és erre az alkalomra megjelentette az első

rnikrobarázdás magyar népzenei hanglemezt, rnínt egy sorozat bevezetőjét. Széles
gvújtöhálózatban - felhasználva a magnetofon vonzóerejét - 100 OOO-re növelte
az összegyűjtött dallamok számát. Lemondva saját rendezési módszeréről, Járdányi
elgondolása alapján gondoskodott a nagy kiadvány további (kb. 25) köteteinek
dallamrendjéről. a kültöldí fórumokon pedig állandóan hangoztatta, hogy a nemzet
közi összehasonlító munkához zeneileg rendezett népdalkiadványokra van szükség
(erre szolgál példának a most sajtó alatt lévő, Járdányi által előkészített VI. kötet).

Régi kívánsága teljesült: a külföld is megismerte az igazi magyar népzenét
és megbecsüléssel tekint a magyar népzenekutatásra.
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NÁDASI ALFONZ

I{odály
,

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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Kodálynál folytatott zeneszerzésí tanulmányaim idején jelent meg a kiváló
-dán zenetudós. Knud Jeppesen zenetudományi doktori értekezése (1925). Ez az ér
tekezés új szernléletmódot valósított meg Palestrína kórusműveinek hangzásvilága
tekintetében. Tárgya: a disszonancia szerepe Palestrína stílusában. Jeppesen érte
kezéséből kitűnik, hogy "a tiszta hármashangzatok zenéje" ennek a hangzásvilág
nak csak a zenetörténészek által kedvelt tetszetős, de felszínes jellemzése. Az ér
tekezés kimutatta, hogy Palestrína zenéje mily gazdag az énekszólamok sokféle
képp árnyalt disszonáns találkozásaiban. A tiszta hármashangzatok éppen a sti
lárisan fegyelmezett disszonáns mozzanatokhoz való viszonyukban válnak Palestrí
na zenéjének jellemző sajátságává.

Mint a zenetudomány míriden új eredményét, Kodály Jeppesen értekezésének
új szemléletrnódját is magáévá tette. Ellenpont-tanítása keretében Palestrína kórus
műveinek stílusát Jeppesen értekezésének segítségével tanulmányoztatta. Ily mó
don Kodály tanítása nyomán fokról fokra mélyebben ismerhettem meg Palestrína
művebt, Amellett a stílusgyakorlatok százainak szellemi girnnasztíkához hasonló fo
kozataít járva, bele kellett tanulnom a stilizálásba: meg keHett szoknom a zenei
képzelőerő fegyelmezését, ami a dallarn és a ritmus, valamint az együtthangzás
legapróbb részleteinek a tudatos megszerkesztésére vezetett.

Míg a ceciliánus iskola régibb, XIX. századi rnódszere azzal kecsegtetett, hogy
a tanuló egyszer talán elérkezik arra a fokra, amelyiken majd motettát vagy misét,
egyszóval "műveket" fog tudni "alkotni" Palestrína stílusában, addig Kodály ta
nítómesteri bölcsessége már a tanmenet korai fokaitól kezdve egyre több Palestrí
na-kórusmű megismerését, elemzését és éneklését tette Iehetővé, Később (1935)
Jeppesen is így szerkesztette meg ellenpont-tankönyvet: megtartotta ugyan a cecí
Iíánus iskola tanmenetét, de rnódszerében a régibb, úgyszólván dogmatikus me
revségű szabályok meUékesekké, a Palestrina szakrális műveiből merített minta
példák viszont döntő fontosságúakká váltak. Ezzel menthető, hogy Jeppesen a tan
könyv maga szerkesztette gyakorlat-példái közül nem is egyben eltért a szövegben
foglalt szabályoktól.

Kodály ellenpont-tanítására visszaemlékezve, különösen a vokális dallam
szerkesztés gyakorlásának koll sokrétű jelentőséget tulajdonítanom. A vokális zene
szerzője ugyanis nem hághatja át büntetlenül az emberi énekhang természetes,
pszichofizikai korlátait. Sem a dallami ugrások halmozása, sem a félhangnyi lépé
sek kromartikus zsúfolása nem okoz örömet az énekesnek.

Palestrina dallamalkotási stílusában még elevenen éit és hatott az a régi és
hatalmas dallamkultúra, amit a gregorián korális nevével foglalunk ÖSSZie. Ennek a
dallamkultúrának a megismeréséhez és megbecsüléséhez Kodály tanítása éppen Pa
lestrina szakrális művein keresztül vezetett el. A gregorián korálísnak, valamint
Palestrína dallamalkotásának a tanulmányoztatása révén vált élővé Kodály taní
tásában a régi egyházi hangsorole tisztán diatonikus világa. Ezen a téren némi
kapcsolat mutatkozik ugyan a magyar népzene dallamtípusaíval, de Kodály a mo
dális gregorián dallamok és a modálís vonásokat mutató magyar népi dallamok
melódíaí alkata között mégis különbséget kíván tenni. Jóval később - 1950 tá
ján - tanúja voltam, amikor valaki megkérdezte Kodálytól, hogy "A Vidrócki
híres nyája" dallam vajon dór hangsorú-e, Kodály erre a kérdésre ezt a kitérő,

de jellemző választ adta: "Ezen még nem is gondolkoztam."
Kodály a dallamszerkesztés gyakoroltatása során arra is nagy gondot fordított,

hogy a magasság-mélység tekiintetében korlátozott terjedelmű énekhangra szánt
dallamok szépsége nagy mértékben függ a csúcspont megközelítésének, elérésének
és elhagyásának médjától. Megkívánta, hogy tanítványai ne nyugodjanak bele a
maguk által szerkesztett dallamok gyarló voltába. hanem törekedjenek azokat ki
sebb-nagyobb változtatásokkal "palestrinásabbá" tenni. Ennek gyakorlására egy-egy
megadott alapdallamhoz - főleg kezdeti fokon - az ellenszólamok egész soroza
tát kellett szerkeszteni, Néha már-már úgy tűnt, hogy a tanuló minden lehetséges
kombinációt kímerített, míre Kodály - tanítványai szeme láttára - minden ad
diginál jobb és szebb megoldású ellenszólamot vetett papírra. Ezek a tények egybe
vágnak azzal, hogy Kodály saját kórusműveinek minden egyes szólamát utólér-
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hetetlen biztonsággal formálta meg. A kórusszólamok magas kultúrájú megformá
Iásáóan Kodály művészete - a legnagyobbak közül - éppen Palestrináéhoz, vala
mínt Hiindeléhez fogható. Ennek a művészetnek a mesterségbela részét Kodály
mégsem a saját kórusműveinek példáján, hanem elsősorban a Palestrína-stílus
mélyreható tanulmányoztatásával sajátíttatta el tanítványaival. A Kodály-iskola
egyik elvitathatatlan érdeme, hogy a kórus-szólamok megformálása terén még a
jelentéktelen epigonok is igényesebbek kortársaiknál.

Kodály tanítómesteri rnunkájában Palestrína műalkotásal közül Itivétel nélkül is
tentiszteleti rendeltetésűkórusművek szerepeltek példaként. Ezek a művek voltak pél
dái, a ritmusbeli képzelőerő iskolazásának is. A kezdetben csak egyenletes időérték-tí

pusokra korlátozott ritmusú stílusgyakorlatok csak a felületes szemlélő szemében
hordozták magukon a terméketlenség látszatát. A ritmikai megkötöttség voltakép
pen felmenti a tanulót az önálló ritmus-formálás alól, hogy egész figyeimét a dal
lam és az együtthangzás stílusos megszerkesztésére fordíthassa. Már ezen a fokon
fel kellett figyelnünk a dallamrajznak hangsúlyos és hangsúlytalan mozzanatok
kal összefüggő finomságaira.

De Kodály tanítása még egyéb okból is csak a szakrális kompozíciókat vette
mintául Palestrina alkotásai közül, A szűkebb értelemben vett Palestrina-stflus,
teljes tisztaságában, csak ezeken a műveken szemléltethetö, nem pedig amadrigál
műfajába tartozó, olasz szövegű kórus-kompozíciókon. A szakrális művek latin (és
helyenként görög, illetve héber) nyelvű szövegének zenével való társításában va
lamennyi kortársa közül éppen Palestrina adta meg leginkább azt a fenséget és
rnagasztosságot, ami méltó a szent szővegekhez és ami a kórusmű elhangzásakor
előmozdítja az énekelt szöveg érthetőségét. Éppen ezért, aki Kodály iskoláján latin
nyelvismeret és liturgikus .tájékozottság nélkül próbált volna végígmennt, annak
előbb-utóbb rá kerlett volna eszmélnie saját zenei műveltségének hiányos megala
pozottságára.

Kodály tanítását mind a gregorián korális, mínd a liturgíka terén méltó mó
don egészítette ki Harmat Arturnak, egykori tanáromnak, később tanártársamnak
az oktató munkája. Diákkori kedves emlékeim között tartom számon, hogy Har
mat Artur a gregorián korálisból, valamint a Iiturgfkából nála tett vizsgámon a
bizottság és diáktársaim előtt kiemelte: ez a G. Z., aki most vizsgázott, református
létére is "kitűnő" osztályzatot érdemel. Átlagon felüli érdeklődésem indítékai ép
pen Kodály tanításából eredtek. Arról is szívesen emlékezem meg, hogy közvette
nül ifjúkori gregorián- és Palestrina-tanulmányozásom előtt egy fiatalon elhunyt
vidéki római katolikus kórházi lelkész néhány füzetnyi Palestrlna-kompozícióval
együtt nekem ajándékozta teljes, Solesmes-i kiadású Graduale romanum-át, amit
könyvtáram egyik legbecsesebb és máig is gyakran használt darabjaként őrzök.

Meggyőződésem, hogy a gregorián korális és a Iíturgtka terén való tájékozottságot
a mai rnűvelt zenészek éppúgy nem nélkülözhettk, mint az alapos ellenponttaní
iskolázottságot, mert ezek nélkül a zeneirodalom számos örökbecsu remekének a
teljes megértése nem leh-etséges.

Közel fél évszázadnyi távolság ellenére egyre növekszik előttem Kodály ak
kori tanítómesteri bölcsessége: felismerte, hogy az első világháborút követő ddőben

a felnövő új magyar zeneszerző-nemzedék mesterségbeli tudását nem az erjedés
ben levő új zene jórészt még kiforratlan újításaira, hanem vitán felül álló, klasz
szíkus mántákból merített alapokra kell felépíteni. "Nem Bachtól és Palestrinától
kell őrizkednünk, az idegen nagyok csak segítik a magunk nemzeti szelleme ki
bontakozását" (A magyar karének útja, 1935). A "kultúra vagy magyarság egész
ségtelen és veszedelmes alternatívája" (Szabolcsi Bence szavai) megoldásaként Ko
dály igy fogalmazta meg kora magyar zenészeinek helyes látószögét: "Egyrik ke
zünket még a nogáj-tátár, a votják, a cseremisz fogja, a másikat Bach és Pa
Iestrina" (Magyarság a zenében, 1939). Bartókról szólva, így nyilatkozott: "A latin
zenén való okulásnak csak utolsó fázisát említem. 192:'i-től kezdve többször biz
tattam kórusok írására. Soká nem írt, azután (míntagy tíz év múltán) egyszerre
egész csokorral állt elő. Akkor kezdte forgatni) Palestrína műveit, s ez a művészet

mélyen megragadta. Örök kár, hogy nem kerülhetett sor ennek az impulzusnak
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I mélyebb kiaknázására" (Bartók Béla, az ember, 1946). Továbbá: "Sarkallta ifjú
kori laza, romantikusan hiányos zeneszerzőiskolájának tudata. Utoljára eljutott
odáig, hogy mrután -Jeppesen ellenpontkönyvének kölcsönkért példányát egy nyá
ron át forgatta, 1938-ban megvette. Ugyanakkor kottával elhalmozott zongoraján
fel-felbukkant egy-egy Palestrína-kötet. Rájött, hogy itt a felelősségnek másutt
nem tapasztalható legfelső fokát csodálhatjuk. Ki tudja, mít irt volna még e késői

hatások megéríeíése után, ha a kegyetlen sors oly korán ki nem ragadja kezéből

a tollat'!" (A folklorista Bartók, 1950).
A legkiválóbb mester tanítása sem juttathat el valakit arra a fokra, hogy akár

Palcstrína, akár Bach, akár más zeneli géniusz stílusában él szó szoros értelmében
veu műalkotásokat hozzon létre. Palestrína szakrális művei sem ilyen célzattal
szerepeltek Kodály tanításában. A zenei szerkesztő technika mégoly alapos és ap
rólékes megismerése és utánzása úgysem vezethet a mintául vett stílusban ké
szüló, a miritával egyenértékű zeneművek alkotásához. A stílus-kópia, bármily tö
kéletesnek is .tűník, nélkülözi egyfelől a műalkotás eredetiséget, másfelől J;>edig a
mintául vett stílus szubjektív (lélektani) és objektív (társadalmi és történelmi) fel
tételeit, 'legfőképpen pedig ihletettség dolgában sohasem érhet fel a míntául vett
mesterművekhez. Ezért vált időszerűtlenné a zeneszerzési tanításban a, Palestrína
stílusában írandó vizsgadolgozat követelménye. Ez a múltból átvett gyakorlat ho
vatovább olyan visszaélésekre vezetett a vizsgázok részéről, mint az úgynevezett
"vándor-motetták" és "vándor-misék": egyik-másik sikerültebb stílusgyakorlat az
egy-két évvel későbbi vizsgán másik vizsgázó kézírásában került a vizsgabizott
ság elé ...

Mindezt - magam is végigjárva egy jóval szerényebb zenei tanítómester pá
lyáját - utólag tudom Kodály egykori tanítására vísszaelmékezve felismerni. Nem
előadások és esztétikai fejtegetések tették számomra egyemberéleten át emléke
zetesse Kodály zeneszerzési iskoláját, hanem a sokszor szótlan, csak cselekvésben
megnyilvánult hódolat a régi zeneirodalom nagyjai iránt.

NÁDASI ALFONZ

Az ember és a barát
Hosszú élete, küzdelmes munkássága, egyéni és társadalmi gondjai, a diák

évek alapvetése. a világhír dicsősége, mind más-más oldalról mutatják meg. De
éppen ez a sokoldalú életmegnyilvánulás adja kezünkbe a kulcsot lelki arculatá
nak kivetítésére.

A GIMNÁZIUMBAN. A zsenik sokféle fajtája közül neki az a típus adatott
meg, amely már diákkorában rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezik. Nemcsak
osztályának volt a legkiválóbbja, hanem az egész gimnáziumnak is büszkesége. A
nagyszombati érseki gimnázium kezdettől az egész vidék kulturális kisugárzó kö
zéppontja volt. Tanárai különös érzékkel tudták megtalálni a háromnyelvű vidék
míriden bonyolultságára a leghelyesebb megoldást. Kodály Zoltán szívacsként fo
gadta a diáknyelvre lefordított katolíkus hitelvek életté alakítását.

Tanárait nagyon szerette. De valamennyi között huttanára, Toldy Béla volt rá
a legmélyebb hatással. Bizonyára az ő személye is hozzájárult. hogy állandóan mí
nistrált. Ehhez a diákmagatartáshoz a győri bencés gimnáziumban érettségizett
édesapjának példája is hozzásegítette, ak,i évtizedek múlva is hálával tért vissza
tanáraihoz Tihanyba és Zalaapátiba. Ezt a tényt, mint édesapjáról megmaradt
egyik legszebb emlékét, mindíg meghatottsággal emlegette.

Már kisdiák kora óta elégedetlen volt magával a szorosan vett feladatok meg
tanulásában. Sohasem elégítette lill az órára feladott anyag. Ebben jelentkezik már'
az az emberfeletti munka, melynek később tanúi voltak kortársai.

Akaratlanul is erre a gondolatra felelt évtizedek múlva, amikor minden til
takozása ellenére kiejtették előtte, hogy ó lángész, zseni ~ már régen megmondták,
hogy a lángész egy százalék tehetség és kilencvenkilenc százalék szorgalom,
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Ha azt gondolnánk, hogy külső, alkati jegyei alapján a befelé forduló ,típusba
-sorolhatjuk, nem fejeznénk ki a teljes igazságot. O már diákkorában áttörte ennek
az osztályozási lehetőségnek a korlátait. Iskolatársainak véleménye szerínt mínden
tisztességes diákcsínyben benne volt. Tudott ugratní, és értette, ha őt ugratták.
A túlsúly mégis a befelé fordulás felé nyom, mert mándenkivel barátságban volt,
de kevés volt az igazí jó barátja.

Ez a másik legfeltűnőbb vonása, amely egész életén végigkísérte. Az elvhű

viselkedés, amelyet mindenkivel szemben maradék nélkül mutatott, a legfokozot
tabb mértékben akkor jelentkezett, ha segíteni kellett másokon. Soha semmiféle
körűlmények között nem hagyta cserben őket.

A fentebb említett háromnyelvűség óhatatlanul súrlódásra, ellentétré adott
alkalmat a legnagyszerűbb iránymutatás ellenére is. Látnoki magatartással jóval
megelőzte korát, míkor osztálytársaínak anyanyelvét megtanulta, hogy örömet sze
rezzen nekik, ha anyanyelvükön szól hozzájuk. Korán elhunyt öccsével, Pállal,
otthon is szlovákul beszéltek, hogy minél többet gyakoroljanak.

Ez a harmadik Ilegfőbb vonás, amely már diákkorában irányt szabott egész
életének. Igy szabadította ki a nyelvi bezárkózottságból magát és míndazokat,
akikkel módja volt ezt az elvét megismertetni. Nem csoda, ha diáktársai, látva
ezt a bontakozó életet, csodálatuknak azzal a rirtka elismeréssel adtak hangot,
hogy így szólították: Pán=úr.

Nemcsak az egyéni hajlamot követte, míkor annyi nyelvet megtanult. Nem
csak a világmegismerés hasznossági szempontja élt benne, hanem a diákkori ér
zelmi velejárót is tudatosan éLte, vagyis az embertársnak örömet szerezni, ha an
nak anyanyelvén szólhat.

De ezzel együtt járt a sajátos magyar szemszeg is. Hadd lássa a világ, hogy a ma
gyar zenész nem szakbarbár, hanem nemzetének kiváló képviselője. Ez már a
tudatos "néptanító", aki a feladatot a ilegjobban akarja megtanulni. Aki a tanít
ványait olyan járhartó útra akarja vinni, amely mindenki számára nyitva van.

AZ EGYETEMEN ES A ZENEAKADÉMIAN. Nem csoda. ha ilyen telvérte
zettséggel bekerült az egyetemi hallgatók fellegvárába, az Eötvös kollégi,umba. A
kétirányú készülés, a zeneakadémiai és az egyetemi, olyan lehetőséget nyújtott
számára, amely kíváló tanárai segítségével ezeket az alapjellem-összetevőket ki
vírágoztatta, A felfokozott tanulás erősítette a befelé fordulást, a kollégiumi kö
zösség megkövetelte a vidám dlákéletben való részvételt. De rníg ez utóbbi csak
a többiek kedvéért, és azok szórakoztatására történt (humoros szerzemények), az
előbbi ráirányította figyeimét a számára addig ismeretlen klasszikus értékű ma
gyar szövegekre és zenei gyűjteményekre. Igy alakulit ki véglegesen az a szemlé
lete, hogy a legkisebb részletmunka, kutatás akkor lesz értékes, ha magasabb szem
pont, magasabb cél vezeti. Ezekben az esztendőkben válik benne tudatossá, hogy
akkor lesz jó szakember, ha a megsejtett és addig csak feltételezett magyar érté
keket napvilágra hozza.

A fiatal férfi ekkor vált tudatos egyéniséggé. Azért hangsúlyozzuk. hogy tuda
tos, mert noha addig is az volt, de az útkeresésnek előző szakaszában a több azo
nos célba vivő út még nem vált annyira sajátossá. hogy elkülönült volna mások
tól. A főiskolás évek a tárgyi tudás mellett ezt adtak legnagyobb és végső ered
ményül. Igy nem lehet csodálkozni azon, hogy adiplomák megszerzése után azon
nal céltudatosan fogott a maga elé tűzött feladatok megoldásához. Ezek a célok
a főiskolás és egyetemi évek kiérlelésének eredményei. Most már csak a végre
hajtás volt hátra. A femtd kielemzett tulajdonságok most önálló életet kezdtek, és
megkezdték elhatároló munkájukat. Igy rögtön elkezdődött a baráti körben azok
nak a nézeteknek azonosítása, amelyek benne szunnyadtak néhány fiatal pálya
társában.

öNALLÖ UTAKON. Következett a kutatás, mások segítése munkájuk megin
dításában, az önmarcangoló lelkiismeret-vizsgálat, vajon mi kellene még az álta
lános zenei műveltség teljesebbé tételére?

Ott alakult ki benne legfőbb jellemzője, a küzdelem, a harc, mely végigkísérte
haláláig. Abban a pillanatban, mikor egységgé vált benne az európai és a magyal',
azonnal hozzáfogott míndkettőnek a pallérozásához. Az európait megismerni, ha
kell, a legnagyobb erőfeszítések árán is. A magyart kutatni olyan területen, ahol
saját szakterületén Valter magiszteren és Liszt Ferencen kívül csak kevesen sej
tették.

Elkezdődött a személyí tulajdonságok próbára tevése, általa addig kevéssé is
mert körűlmények közott. Évtizedek múlva is emlegetett egy-egy favágót, pász-
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tort, aki nemcsak a saját lelkét adta az énekelt dalokba, hanem akaratlanul is
nagy szolgálatot tett a jövő magyal' zenéjének. Ugyanígy beszélt tanítóról, jegyz6
ről vagy papról, ha megértették szándékát, és segítségére voltak. De Jézus kötél
ostorát érezte a kezében, ha olyannal találkozott, aki akár gúnnyal, akár a vélt
befejezett műveltség öngőgjében le akarta beszélni a "fiatalembert", hogy fog
lalkozzék ilyen "paraszti" dolgokkal,

Már akkoriban kitágult az emberek iránti megbecsülése olyanná, amely az
egész országot foglalta magában. Kutató útjain több volt a csalódása az intelli
gens emberekben, mint bárki másban. Ez is segítette benne kialakítani azt a be
felé nézést, amely nagyrészt sajátja maradt élete végéig. Ez a szemlélet eredmé
nyezte azt, hogy még nehezebben nyílt ki mások előtt. Olyan diszkrét lelkületű

lett, moly az őt nem ismerők előtt azt a látszatot keltette, mintha keserű ember
lenne. Nem volt keserű! A negatív benyomások, és közben, rnikor bekerült a Zene
akadémiára tanárnak, az ottani küzdelmek tették a lelkületét ílyenné.

Ott már tudatosan hirdette meggyőződését: az európai műveltséggel rendel
kező magyar zenész hivatását. A kötelező óraszámon felül szinte sugallta tanít
ványainak, hogy kérdezzenek. kutassanak, kérjék a segítségét, irányítását. Tanít
ványai azt az új világot eléjük táró embert becsülték benne, aki az ifjú minden
szakmai és jellembeli érdeklődését egy-egy szóval, látszólag közömbös mondattal
vágányra tudta állítani.

Aki azt a pedagógust keresné benne, akit az eddigi tulajdonságok talán arra
vittek, hogy mindent feldolgozva, megkönnyítve adjon a főiskolai hallgatóknak,
nagyon csalódnék. Az ilyenek részére nem volt jó tanár. De aki felismerte, hogy
nagyon kemény munkával, áldozatvállalással, rendszerezéssel, kitartással, a látó
kör tágításával, a szoros szakmain kívül irodalmi és művészetí érdeklödéskeltéssel,
:1 hava és a nép iránti hűségre neveléssel, tehát jellemformálással készíti fel őket

az életre, az hálával emlegeti a mai napig is.
Az az új világ, amelyben megkezdte tanítását, országossá tágult tanítványai

szaporodtával. A saját szernélyét ért támadások védelmén kívül becsületbeli kö
telességének érezte tanítványainak a védelmét is. Kettéosztotta míndazok táborát,
akiknek csak a legkisebb közük is volt a magyar zenéhez, főként annak újjáéle
déséhez.

És ebben a sírig tartó küzdelemben derült ki ércnél maradandóbb jelleme.
A második világháborúig már sok tanítványa került vezető helyre. Megsokszoro
zódott a tennivaló. A saját ügyein kívül a hozzá visszajáró tanítványok ügyeit is
védenie kellett. És itt térünk vissza a jó barát fogalmához. Soha nem mondta sen
kiről, hogy jó barátja. De a szónál sokkal inkább megmutatta tetteivel. Évtizedek
múlva is, ha valami igaz üggyel mentek hozzá, nem kímélte idejét, erejét. De csak
akkor, ha látta, hogy a hozzáforduló tanítvány egyéni ügye egyúttal a magyar
haza ügye is.

KÜZDELEM. Életének legnagyobb részében egyetlen szóval lehet jellemezni
magatartását: harc. Minden zseninek egyik legszebb tulajdonsága ez. Vajon miért
kellett sokszor feleslegesnek látszó helyzetekben is harcolnia? Nem ment ez az
alkotás rovására? Nem szakította el a közösségtől a sokszoros csalódás? Ilyen és
hasonló kérdéseket joggal tettek és tesznek fcI azok, akik vizsgálták és vizsgál
ják azt a szerepet, amelyet betöltött a zenei világban és a társadalom területein..

Nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy nem lettünk szegényebbek. Ha talán va
lamelyik ihletett pillanat nem is vált olyan művé, amelyet először annak szánt, az
élettől rá kényszerített helyzet olyan új világot alakított ki benne, amit sokszo
rosan visszaadott a köznek munkássáaa sokrétű valóságából. De ez a visszaadás
a harcból kikerült győztesnek a diadalzenéje volt, vagy a csalódott harcos esdek
lése egy új világért, hogy abban minél több olyan jó barát legyen, aki az igaz
ügvért harcol.

(Eszmei harcában mindig bizonyítékot keresett. Hiába volt meggyőződve arról,
hogy igaza van, jó tanár módjára a tanuló elé példát akart tárni. A század elején
a gregorián éneklése hazánkban mélyponton állt. Graduáléja ritmusjelek nélküli
vatikáni kiadás volt. Az élő előadásmódot akarta tanulmányozni, hogy a veretes
latin ritmusvilágot saját munkájában felhasználhassa, és a liturgikus éneklésre
közvetlen tapasztalat alapján adhasson útmutatást. Graduáléját magával vive,
ismeretlen zarándokként hallgatta a legjobb énekű bencés kolostorok szerzeteseit.
Ha valamelyik dallamban kétsége volt, a ritmust bejegyezte. - Egyetlen példának
említjük ezt arra, mí rnindenre ki nem terjedt a figyelme. Mi mindenért nem
küzdött.)
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Kit ne keserítene el, ha már eleve halálra ítélt gondolatok védői ellen kell
ér velnie ? És az elkesered ett ember pár perc es lelki tusa után tovább harcol az:
éppen soron következő ügyér t. Il yen esetekbe n derült ki legvilágosabban, hogy
m índíg az üldözöttek mellé á llt. Hosszú lenne elmondani . hogy a különböző igaz
ságtalanul üldözö tteké rt, ba jba jutottakért, elszegényedettekért, kitelepítettek ért.
ml min den t tett. Csak az érti m eg az ilyen tetteket, aki maga is valaha valami be n
üldözöt t vol t. Mi óta az "állomásfőnök úr" fia a váltóőr leányát "iejtestvérnek" te
ki n te tte, azóta sok "tejtestvére" volt a z országban. Azóta sokszor megnyitot ta jó
ték onysága fo rrásá t , és azóta tesvérként küzdöt t a sorsüldözöttekért.

Lehet, ho gy terhére volt azoknak, akiktől fü ggött a segít és: lehet, hogy si
kertelen voLt a közb en já rása ; leh et , hogy a rászoruló nem hit te, hogy tett valamit
az érdekéb en. De aki megfigyelhette küzdelmét, t udja, hogy m índig, mi ndenkinél
megpróbálta mi ndazt, amit a körűlm ények adta lehetőségben egyáltalán megte
he tett .

Nem a fizi kához fordulunk magyar áza t ér t . hogy a napsugár prizmába került
fénynyal ábját mi ért lá tja az egyik embe r ilyennek, a másik másnak. Ezt a képet
felhaszn ál va, mi sem ' keresünk magyaráza tot arra. hogy ez a sokszínű élet míb ől'

forr ás ózott az említettek en kívül. In kább összefoglalóan nevezzük meg úgy, ahogy
ő m aga nevezte a Szentírásból vet t ki fejezéssel azokat, akikért kiállt : vir iustus
nak, igaz em bernek. Erre akarta nevelni tanítv ányait is, és ezt akarta meglá tn i"
minden magyar emberben. O maga volt a vir iustus.

A magyar zen etud om ány beh ozh atat1an előnye, hogy Kodál y Zoltán hosszú ,
életén át tanítványainak második, sőt harmadik nem zed ék ébenT áthatta az ezt meg
közelítő lelkül etet. Tanítványai igyekeztek megtartani azt az útmutatást. amit a '
sa já t élete példájával eléj ük vetített, mint járhatót, mint ala pul ve het ót.

Ha kimondta a szót, rá tet te életét. Ezért vált benne egységgé m índaz, ami ösz
szeköti a nemzedékeket. Ezért magasodott fölénk az ember, ahogy kialakította ma
gában az ősöktől örökölt és a legnagyobb jai nktól meglátott tula jdonságokat. Ezért
lett barátja mindazoknak, a kik meglá tták benne, ho gy intő szava elveket szögez
le . Mert csak az elvek élnek és éltetnek.

Valkó László: V ízre hajló fa (tusrajz)
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pARBESZÉD

PÁKOZD Y LÁSZLÓ MÁRTON

UNiÓS ~S REUNIÓS TÖREKYÉSEK MAGyaRORSzáGOH

I.

(1) A reformáció Magyarországon egyszerre terjedt el német-lutheri és a sváj
ci-református változatában, jóllehet hossza.bb ideig a lutheri irányú reformáció
dominált. A század második feléig a kétféle irányza.t szervezetdleg nem különült
el egymástól. A külső veszély sok mindent nem engedett meg. Ismeretes volt ugyan
a Marburgi Kollokvium sikertelensége (1529), hazánkban azonban míntha erősebb

lett volna a békülékenyebb Melanchthon szellemének hatása. Az egység .sokfelé
még akkor is megvolt. amikor helyenként a svájci református nézetek hívei. voltak
már többségben. Az erdélyi szászok nemzeti merevsége polarizációt eredményezett,
a magyarság többsége az úrvacsora értelmezésében kálvini tanítást vallott. 1561-ben
megalkották a debreceni Confessio Catholica-t. Legtovább fennmaradt a reformá
tus és lutheránus gyülekezetek egy szervezetben élése az észak-dunántúli magyar
protestantizmusban és a Tisza északi-jobbparti vidékén. A tiszánínnení reformátu
sok sokáig vonakodtak a püspökséget fölállítani, minden esperesség jóformán püs
pökség volt, Ezekben az egyházmegyékben ébt az unió gondolata és a református
egyházmegyéken belül, nem "ex Igncratdonís", sem "per negligentáam", vagyis hit
vallásunkat megtartva. egyházkormányzatilag a zempléni református esperesség
ben éltek a Iutheránusok háborítatlanul. Még a sárosmegvei lutheránus esperesség
is belépett az unióba (Acta synodí partialis celebratae újhelyini 1662 die Augus
ti). 1663-ban még a szlovákok sem voltak hajlandók elhagyní ezt az uniót, amery
1670 táján földesúri kezdeményezésre bomlott föL

Komáromi Pál l745-ben a veszprémi és samarjai szuperíntendenciák történe
tében azt írta, hogy a reformáció kezdete óta Magyarországon "panem earn, quae
Lutheri amplectebatur, placita cum Zwinglii et Calvini asseclís in regamine Ecc
Iesíastíco nihil hábuísse Differentiae" - azaz békésen éltek együtt egészen a csep
regi zsinatag (1570). A Formula Concordiae nálunk is meggyorsította a fe1lekezétek
közöttí viszony kíélesedését, E dunántúli magyar protestáns vidékek utolsó közös
püspöke a református hitű Beythe Ist"L'án volt 1585 és 1612 között. Halála után a
lutheránusok Klaszekooics Istvánt választották püspöknek, a reformátusok pedig
Pathai Istvánt. A dunáncüla református szuperírrtendencia első pecsétje 1612-ből

való.
(2) A poroszországi, brandenburgi szelídebb uniós szellem kihatott Magyar

országra is. Bethlen Gábor (felesége Brandenburgi Katalin volt) rokonszenvezett
ezekkel a gondolatokkal. így került kapcsolatba ő is Pareus Dáviddal, aktnek a
lutheránus Hutter Lénárd volt az ellenfele. Míndkettőnek voltak hívei hazánk
ban is. Pareusnak két tanítványa, Samarjai János és Alvinczi Péter híveivé és
munkásaívá váltak az unió eszméjének. Érdekes, hogy Alvinczit, aki nem emelte
ki felekezetieskedően egyik reformátort sem, mert egy közös evangéliumi egyh"Íz
volt a célja, különös tekintettel a magyarság és evangéliumi keresztyénség szoron
gatott állapotára, egyik támadója, a római katholikus Veresmarty Mihály arra
ösztökélte, hogy valljon színt: vagy legyen kálvinista, vagy lutheránus. Alvinczi
azzal felelt, hogy: "Nem mondjátok magatokat pápistáknak. keresztyéneknek
mondjátok, rnínd keresztyének vagyunk, mind." Arra is inti, hogy ne idézgesse
a pseudo-lutheránusok vagy kálvinisták egymásra szórt rágalrnaít, hanem rnínd
egyiknek "saját értelmét" hozza elő, mert a reformátorok ,.egy lélekkel, egy fun
damentumon építöttek. melyért egymásnak barátságosan izentenek és mánden jókat
kívántak ..." Ilyen háttérben keletkezett a református Alvinczinek egy hitvallása,
amely az Ágostai Hitvallást is figyelembe vette, bízonyítgatva, hogy "c~ak egy
igaz biblica relígió van". Pártolta őt a lutheránus Thurzó Imre is, akinek a. kez
deményezésére uniós értekezletet tartottak 1615-ben Németújlaleon. Thurzó Imre a
reformáció százéves jubileumát a református Nyáry Krísztína eljegyzésével ünne
pelte. Az eskető lelkésze egy évvel később Alvíncza volt.
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Alvinczi uniós törekvéseit az észak-magyarországi nem magyarajkú lelkészek
nem méltányolták, sőt táruadták. Tí ltakozott eililene, hogy Bussaeus őt és magyar
híveit "kálvinistákká" tegye. De nem értették meg őt sokan a reformátusok ko
zül sem. Az uniós törekvésekkel inkább felekezeti kíéleződést idézett föl. Pedig
Alvinczi és Samarjai készek lettek volna az unió alapjául az Agostaí Hutvallást
is elfogadni. Ezt azonban akkor már túlhaladta a lutheránus orthodoxia, de a re
formátus orthodoxia is. Ha vallásszabadságuk védelmére az országgyűlésen ragasz
koátak is a közös evangdica statIhS elnevezéshez, mert féltek, hogy a közös név
elvesztése után következnék a hozzá fűződő jogok elvesztése is, tehát nem fogad
ták el a katholikus rendek ama javaslatát, hogy nevezzék magukat helvét hit
vallású és ágostai hitvallású hiveknek, mert az evangelica jelző sérti a római katho
likus vallást (1638), a valóságban már mindkét fél lemondott róla. Ezért a római
katholikus polemia a két hitvallás összeegyeztethetetlenségét a végsőkig demonstrál
va érvelt az egy katholikus hit mellett, Istentől várja azt a napot, amelyen - aho
gyan egy 1671-ben megjelent pozsonyi névtelen röpirat írja - "a r-égi egy igaz
hitben egyesülne a magyar nemzet".

A brandenburgi porosz uralkodók hagyományosan támogatták az unió gon
dolatát, az idők múltával a pietista, szelídebb és messzelátóbb theologia felhasz
nálásával is, de politikai okokból is, Érdekesek voltak azok a törekvések is, ame
lyek a püspöki tiszt felállítását, az anglikánokkal való kapcsolat kiépítését vették
számításba. Hazánkban a protestáns uniós kísérleteket a pietista Bél Mátyás (1684
1749) kísérte figyelemmel. Az uniós gondolatok feléledésa összefügg a pietizmussal
és a Rákóczi féle szabadságharccal. Korszakosnak tekinthető II. Rákóczi Ferenc
egyházpolitikája és uniós szellemisége. A katholikus fejedelem már az ellenrefor
máció véres korszaka után, a felvilágosodott abszolútizmus korának a kezdetén
három vaillást szeretett volna összegyűjteni közös áldozásra a haza oltáránál. A
"concurrunt ut alant" elve a pátria szolgálatában állt ugyan, de Rákóczi emel
kedett szellemű római katholikus meggyőződéséből következett. A haza érdekében
le akarta csendesíteni a felekezeti harcokat, hogy "a szép, atyafíságos, egymáshoz
való szeretetnek segítő szele által kiterjesztett hajónk vitorláit nagyobb bátorság
gal és készülettel er~szthessük ellenségeink ellen". Ökumenikus hitének és lelkü
letének bizonyságai az ilyen nyilatkozatok: " ... Szívemen semmi sem feküdt in
kább, mint a vallások víszályát, amelynek magvát a gonosz vetette, kiegyenlíteni
és azokat kölcsönös szeretetre bírni, akik a keresztyénségről megfeledkezve egymás
iránt határtalan gyűlölettel viseltettek, .." (Rákóczi valláspolitikajának anyagát
legújabban Dr. Fabinyi Tibor professzor tárta föl a Budapesti Református Aka
démián benyújtott és summa cum laude elfogadott doktori értekezésében, amely,
reméljük, hamarosan megjelenhet sokszorosított vagy nyomtatott formában).

(3) A XVIII. század során - amikor a protestantizmus óriási veszteségeket
szenvedett - ennek a szellemnek az ereje tovább hatott olyan nemes és irénikus
gondolkodású személyiségekben, mint Ráday Pál, aki igyekezett a lutheránusokat
és reformátusokat közelebb hozni egymáshoz. Ez a kor azonban már a racionaliz
mus hatása alá is került. A világi uraknak az egyházak alkotmányában növekvő

szerepe és patrónusi befolyása kedvezett az unió gondolatának, de egyre inkább
színeződött a racionalizmus és a nacionalizmus eszméivel. Összetalálkozott ez a
11. József türelmi rendelete (1781) teremtette lehetőségekkel az állami életben. Az
egyházak vezetőit egyre többet foglalkoztatta az unió terve. E sürgés-forgás köz
ben elhintődtek a tuerarctui-kqrtarctu: harc magvai is, amely később különösen a
tiszántúli reformátusokat rázta meg. A francia forradalom eszmél nem maradtak
hatástalanul a római katholikus egyházban sem. Nőtt azoknak a száma, akik a pro
testánsokat teljes jogú állampolgároknak voltak hajlandók elismerni és nekik
megadni vallásuk szabad gyakorlatát. Batthyány Alajos gróf római katholikus fő

úr hazaárulásnak mondotta, hogy ha be nem iktatnák törvényeink közé a felvilá
gosult király szabadelvű vallási végzéseit a protestánsok szabadsága biztosítására.

A két protestáns egyház az 1790-$)1. évi országgyűlés után párhuzamosan zsi
natot tartott Pesten és Budán, amelyen kivált a világi vezető emberek arra töre
J:edtek, hogy a zsinat-presbiteri rend megalkotásával és a két törvényalkotás pár
huzamosságával egyengessék a tervbe vett unió útját. Az unió érdekében számos
irat jelent meg. Mi sem mutatja jobban a változást a XVII. század orthodox-ájá
hoz képest, mint e korszaknak az írásai, amelyek a fölvilágosodás és a racionaliz
mus szellemét lehelík. Az unió nem kívánt sem a szertartásokban, sem a tanítá
sokban tökéletes egyezést. A lelkészi elem sokfelé gyanakvással fogadta az uniós
terveket, mert a kvríarchák hatalmának a növekedésétől tartott, és nem alao
nélkül. Szerepe volt ebben a - nemesek uralmát biztosító -l,engyel kánonok
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hatásától tartó félelemnek is. A két zsinat nyomán közös bizottság is kezdett mű
ködní, de a zsinatok törvényei nem kapták meg a királyi szentesítést, Az uniónak
sok akadálya volt az egyházak belső viszonyaiban és egymás közötti kapcsolatai
ban. Az egyházker-übeteket elválasztotta történelmileg kialakult autonómiájuk;
előbb egységes egyházzá kellett volna alakulniok. A lutheránus egyházat pedig
a nem magyarajkú többsége (északi szlovákok, erdélyi és felvidéki szászok) még
a kerületi parciálizmuson túl is mélyebb ellentétekkel osztotta meg: apánszláv
és német nacionalizmus megütközött az újraéledő és ezért sok tekintetben éppoly
türelmetlen magyar nyelvi nacíonalizmussal, a lutheri ortodoxia a racionalizmussal.

(4) A XIX. század első felének tavaszi levegőjű Iiberalizmusa és haladó re
formpolitikája ezeket az ellentéteket nem tudta áthidalní. Különösen a 40-es évek
től kezdve egy évtizeden át nagyon sok szó esett az unióról és a századforduló
óta fölbukkant közös egyetem vagy főiskola terve talált a legmelegebb fogadta
tásra. A reformáció 300 éves jubileumának idején a római katholikusok is meg
szólaltak. Így például Thezarovich Gábor nagyváradi plébános lefordított magyar
ra egy német röpiratot, amely azt bizonygatta, hogy a reformációt kezdő Luther
tiszta tanításaitól nem kell azoknak elnávolodníok, akik belépnek az igazi anya
szentegyházba, csak a későbbi Luther következetlenségeitől. Rácz András eszter
gomi káplán Hille Agostonnak l818-ban megjelent munkáját fordította magyarra,
amely már sokkal élesebb hangú: "a katholdkus anyaszentegyháznak gyalázása a
jubileumnak ideájából önként folyik". A "közfalat" a Tridentinum elfogadásával
lehet lebontani; ha ezt elfogadják a protestánsok, megvan az unió, vagyis a re
unió. A szigorú cenzúra míatt a protestánsok alig válaszoltak. Báthori Gábor pesti
lelkész - Szilassy József udvari tanácsos, szeptemvír csöndes védelme alatt -
két beszédét adta ki Az évangyéliomi keresztyén Tolerancia cím alatt (Pest, 1822);
az elsőben azt állítja, hogy a keresztyének a vallás dolgában nem juthatnak egy
értelemre, a másodikban azt, hogy a vallási különbségek ellenére is "a hazafiak
tsendesen és boldogul élhetnek együtt". Bár Báthorít följelen1ették (Eszterházy
László gróf rozsnyói püspök), nem esett semmi baja. Szelídebb hangon felelt neki
Guzmics Izidor pannonhalmai bencés, aki nem elégedett meg a "szeretetbeli egye
sülés'i-sel, hanem httbelít is kívánt. Ezt pedig a Tridentinum elfogadásában látta.
A római katholikus egyház csak a fegyelemben és a külső szertartásokban tehet
engedményeket. Érdekes Guzmics "egyesülést segítő projecturna", amely minden
keresztyén vallásnak kathedrát kíván állítani az egyetemen a közeledés céljából,
rnindenekelőtt a pedagógusok számára. Báthorit egyébként a racionalízmusa miatt
támadták. Pap István vámosi és Szikszay Benjámin makói református lelkész írá
sai kissé elébefutottak a római katholíkusoknak, ezért a maguk egyházának az
ellentmondását váltották ki.

A század első felének római katholikus irodalmából ki kell emelnem alapos
sága és tudománycssága míatt Hohenegger Lőrinc német nyelven írt munkáját,
amely Pozsonyban, Sopronban jelent meg l 823-ban. Hohenegger könyvvel vála
szolt Berzeviczy Gergelynek a magyarországi protestánsok helyzetéről írt munká
jára is.

(5) Az unió ügye akkor vált központi és egyben első osztályú politikai kérdéssé,
amikor a negyvenes évektől kezdve politikai oldalról is szorgalmazták, mégpedig
a magyarság megerősítésének az eszközeként. Ez okozta végül is a gondolat else
kélyesedését és elhalásat. Kossuth, a liberális mágriások, közöttük a protestáns
egyházak világi vezető emberei, elsősorban a pánszlávizmus míatt aggódó Iutherá
nusokéi, mínt Zay Károly gróf egyetemes felügyelő, a reformátusoknál Fáy András.
A nemzetiségi kérdés éleződése a szlowik lutheránus ortodoxia, illetve a vezetők

racionajizmusa eleve sikertelenségre ítélte az unió ügyét. 1848/49 tragédiája pedig
megpecsételite sorsát. A' hosszú évtizedes erőfeszítések csekély eredménye lett a pesti
k'özös theológiai főiskola alapítása l855-ben, de ennek a kőzös protestáns jellege is
rnegszűnt a lutheránusok visszavonulása következtében, akik szlovák, illetve német
nemzetiségüket és hitüket egyformán féltették a magyar roformátusokkal való
együttműködéstől. A két ökuménikus lelkületű protestánsnak, Székács Józsefnek és
Török Pálnak ez az "uniós" jetlllegű kezdeményezése egy évtized múlva a reforma
tus egyház theológiaí főiskolajává vált. A nagy protestáns egyházak életében a theo
lóglal szempontból Tegsivárabb korszak következett el és csak a század vége felé
kezdett bennük a "belmisszió" meleacbb hulláma új életteleket adni. A század
nagy nemzeti ébredésével nem párosult olyan httbelt' ébredés, mint a mohácsí vész
után elterjedt reformáció. Enélkül pedig az igazi, mindkét hitvallást tiszteletben
tartó unió nem jöhetett létre. A Ptotestáns Egylet tudományos tevékenysége tisz-
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teletrernéltó volt ugyan, de nem volt elégséges alap. Az egyházak a század nagy
problémáira - az első ipari forradalom, az agrárproletáriátus stb. - sem tudtak fele
letet adni, így az uniós törekvések mellékhatásaí csak siettették a nemzetiségek el
idegenedésót és a régi Magyarországnak az első világháborúval bekövetkezett szét
hullását. Á. protestáns unió kérdése azóta nem került szóba, pedig akadályai közül
a legfontosabbak elhárultak.

(6) A két világháború között elég sok szó esett a keresztyén felekezetek kö
zeledéséről, az "egység" kérdéséről. A "keresztény-keresztyén" polgári nacionaliz
mus ideológiája fontos szerepet játszott benne, de komoly tényezője volt az egység
hitből fakadó keresése is. Nem kétséges, hogy eleinte a politikai szempontnak volt
túlsúlya ; a húszas évek elején még nagyon kemény hangon vitáztak egymással katho
likusok és protestánsok. Csak részben hozott elmélyülést az, hogy a harmincas
évektől fogva egyre érezhetőbbé vált a közelgő történelmi ítélet szele. P. Bangha
Déla SJ "Keresztyén Unió" címmel megjelent dolgozatá enyhülés, közeledés cél
jából íródott. A római katholikus dogmatikai tételekből egyháza nevében nem
ígérhetett engedrnényeket, csak a fegyelmi szabályokból. A közeledés nem dognia
tik.ai alkudozásokon, hanem a felekezetek érzelmi atmoszférájának enyhüléséri és
a belső vallásosság erősödésén múlik, irta. Nagy lett cikkének visszhangja. Ravasz
László soraiból kiérzik a politikai aggodalom és az egyetértés: "Arról van szó, hogy
ez a meghasonlott és darabokra tört keresztyénség halálos ellenségével szemben a
maga egészében van fenyégetve. Meg kell tehát találnunk azokat a módokat, hogy
rnínt egységes egész állhasson ellent". P. König Kelemen így magyarázta szavait:
"Mintha azt mondaná: Sorakozzunk közös zászló alatt a kommunizmus ellen, de
vallási kérdéseket, vallási egységet ne hozzunk szóba". Értékesebbnek tekinti Victor
J\inos nyilatkozatát: "A kőzös kereszt alatt egy majdani új nemzedék előtt kivl
lágcsodhatnak ma még nem is sejthető új erők, amelyek az unió .absurdumát' le
hetőséggé, sőt paranccsá avatják." Victor ökumenikus realízmusát mutatja, hogya
Római Katholikus Egyházba való visszatérést csak akkor látja lehetségesnek, "ha
a katholikus Egyházban uralomra jutnak a protestantizmus által vallott hitelvek".
Az így indult párbeszéd során fölelevenedett egy század eleji debreceni tanárkong
resszuson elhangzott, egy pannonhalmi bencés tanár és egy debreceni theológiaí
professzor pohárköszöntő váltásából kiemelkedett szálíóíge, látomás: Ha híd Debrecen
és Pannonhalma között." A vitában részt vettek lutheránus vezető emberek is (Kapí
Béla, Raffay Sándor, Turóczy Zoltán, Prőhle Károly sen., Vető Lajos és mások).
Ennek a párbeszédnek a világháború vetett véget.

Protestáns részről Victor professzor merllett a legtisztább evangéliumi. és ha
tározottságában is ökumenikus hangot Révész Imre adott számos megnyilatko
zásában; ezek túlnyomórészt megtartották érvényüket abban az új helyzetben is,
amelybe 1945-ben jutottak az összes hazai egyházak és az egész ökumené is. "Meg
mondotta Ady Endre - hangzik Révész Imrének akkor a római katholikusok által
részint "kenetes beszéd"-nek, részint "katholikus ellenes élű"-nek érzett, alapjában
azonban prófétai mondása -, hogy "a délibáb vörösen jön be Debrecenbe. Keressük
ott (ti. az egységet) ahol van. A nyáj egységében, egyetlen Pásztora körül, egyetlen
nyáj közepette", Révesz volt e korszak legökumenlkusabb magyar protestáns theo
lógusa, aki tudása és szíve szerint óhajtotta a két evangéliumi egyház legszorosabb
egységét, megbecsülte a katholikus hitet, óhajtotta a hozzájuk való közeledést is,
de nem hamis indítékokból és nem minden áron, mert nem volt ködevő öku
mániákus.

II.

Egy negyedszázadnál több telt el azóta. Az Egyházak Vílágtanácsa szilárd in
tézménnyé vált. De megerősödtek a felekezeti világszövetségek is. A magyarországi
evangéliumi egyházak is részt vesznek munkájukban és szereplésük tiszteletet ér
demel. Sokszor terjesztettek előrefutó gondolatokat a világtalálkozók elé,-amelyeke'
az idő is igazolt. Vezetőik higgadtan mérik le a Római Kathoííkus Egyházhoz
való viszonyukat, mert a II. Vatikáni Zsinat mellett nem hagyhatják figyelmen kí
vül egyházaik hazai, gyülekezeti szintű tapasztalatait sem. Áll~sfogüalásaikbanezért
nemegyszer élesebben csendül a hang a római katholikusokkal szemben. Kisebb
ségi helyzetükből következően: konzervatív katholícízmusnak konzervatív protes
tantizmus felel meg. A zsinat utáni új római katholikus theologia, főleg a bíbliatu
dományi, érvényesülése bizonyára elmélyültebb önismeretre és módszerváltozta
tásra fogja késztetni a protestánsokat is. A római katholikus bibliai elmélyülés és
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az evangéliumi keresztyénség sok igazságának adaptálása bennünket arra fog majd
ösztönözni, hogy az ökumenikus utópia (u-topos = "Hely, amely sehol sincs") felől

a Kriszto-topia felé kerekedjünk föl, amely viszont van és ahol találkozhatunk (Zsi
dókhoz írt levél 12 : 17).

Ma is igaz, amit Révész Imre 1943-ban mondott: "Soha politikai úton és poli
tikai céllal még igazi, a lélek mélyére ható, maradandó vallásegységet teremteni
nem sukerült I'' Nem politikai utat és célt ajánlok, amikor azt írom, hogy II. Rá
kóczi Ferenc hazafias valláspolitikai elvei mögött mély vallásos meggyőződés van,
és elveinek új alkalmazására új lehetőségeink vannak. A hit egységét akkor ta
láljuk meg az Újszövetségben is, ha újszövetségi értelemben keressük: nem ki
szakított textusokban, amelyekben felekezeti részigazságok kövületei őriződnek Ié
tisként, hanem magának az Újszövetségnek a quo modo-jára figyelmező hallgatás
sal. liiszen négy evangélium beszéli el az Egy Evangéliumot, és mínd a négynek
más-más theológíaí rendező elve van, értelmezésük helyenként egymásnak feszül.
Még jobban így van a különböző epistolák Íróinak a theológiájával (Jakab, Pál,
János, Péter, a Zsidókhoz. írt levél), sőt még a Pál időrendbe állított leveleiben
ls érezzük hiJtvilága fejlődő kibontakozását. Némely íratban pedig már az ókatholí
kus egyház szelleme tükröződik. Az Újszövetség egysége egy sokszólamú kórus sok
szor nehezen fölfogható harmóniája; oly nehéz, mínt a Bartók-zene az értetlen fül
nek. Csak Jézus Krisztus, a "Rex Scripturae", a "belső kánon" igazíthat el ben
nüukct .l betű , között. A felekezetek különbsége biblíaértelrnezésük egyoldalúsá
gaíból, a rninden-szólarn-szolgálta vezérmotívum különböző fokú megértéséből. tör
téneti és lélektani adottságokból ered, amit a reális ökumenizmusnak mtndíg meg
keH fontolnia. Megszűnésük nyilván eszkhatológíaí esemény lesz Ezért a reálisan
és biblikusan gondolkodó theológusole szerínt a célul kitűzött egyseg megfogalma
zásának ebből a vitathatatlan, a rnodern bibliatudomány által napnál is világosab
ban fölmutatott faktumból. az Újszövetség quo modo-jából kell kiindulnia. Tehát
meg kell kérdöjelezníe, hogy vajon az eröltetett tanbeli és szervezeti világegység
csakugyan az az egység-e, amelyről János evangélista bizonysága szerínt az Egyház
Ura beszél (János 17)? A Biblia értelmezése míatt váltak szét az egyházak; a
Biblia jobb - egyben megkerülhetetlenül : modernebb - értelmezésének engedve
kerülhetnek köreiebb egymáshoz és az egy Egyházhoz. Az ilyen szerényebb céí
kitűzés megóvná az egyházi világhatalmi ábrándoktól. segítené őket a sóvá és vi
lágossággá válásban a maguk helyén. Míndegyik előbb a maga környezetében ten
né meg bizonyságát a hitéről és emberségéről, Annak a Lelke szerínt, Annak a szo
lidarítását véve mintául, Aki hű maradt hűtlenségünkben és könyörült rajtunk,
amikor mí még atheoi (Efézusi. lev. 2: 12) voltunk. Ha az egység keresése ilyen
újszöve'tségi szellemű lesz. akkor a magyarországi keresztyén egyházak szocíalásta
társadalmunk közepette végzett sajátos szolgálatukkal, életükkel és közös bizony
ságtételükkel adhatják a legtöbbet az ökumenikus keresztyénségnek is az egység
útján.

FÉLEGYHÁZY JÓZSEf?

• HIZlli EGYSÉGMOZGALOM I XIX. SZAZaD ELSŐ FELÉBEN
A kellő perspektíva vagy történelrnl tényismeretek hiányában könnyen haj

lunk arra a hiedelemre, hogy egy-egy törekvés újrafogalmazásakor vagy lendületbe
jöttével azt egészen újnak, történelmi előzmények nélkülinek véljük. így voltunk
János pápa szuggesztív egyéniségével, a zsinati rendelkezéssel (Unitatis Redinteg
ratio), az Egyházak Világtanácsával felvett katolikus érintkezéssel és az Egység
titkárság megalakulásával szemünk láttára feszítő erejűvé nőtt ökumenikus moz
galommal. Mintha a szóban rejlő fogalmi tartalmat és törekvést sokévszázados ál
mából évtizedünk ébresztette volna fel, vagy éppen úgy pattant volna elő a sem
miből, mint a görög mondavilág Pallas Athénéje Zeus fejéből.

A valóság az, hogy akár a Kelet és Nyugat egyházának kettéválását. akár a
reformációval bekövetkezett hitszakadást nézzük, az egységtörekvések rögtön ott
találhatók a szakadások nyomában. s mellőlük nem tágítottak a lepergett évszá-
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zadok alatt sem. Az 1056-os szakadás után húsz évvel a magyar történelemből is
ismert Dukas Mihály bizánci császár a török ellen segítséget kérve VII. Gergely
pápától, ellenértékként az újraegyesülést ajánlja feJ.. A keresztes hadjáratok mér
gező hatása ellenére a II. lyoni (1274), majd a firenzei (1439) zsinaton létrejön
az unió, sajnos, sok egyéb ok mellett főként a Bizánci Birodalom megsemmisülése
(1453) miatt az nem realizálódhatott.

Hasonlót mondhatunk a reformációval létrejött hitszakadás esetében. Még ép
pen csak megindult a különállás kíjegecesedése, amikor 1530-ban az Augsburgi Bi
rodalmi Gyűlés fő tárgya a hit- és egyházbeli egység megóvása volt. A trentói
zsinat (1545) is e célból ült össze. V. Károly császár Interimjei (a két regensburgi,
az augsburgi és a lipcsei) is ezt célozták; majd I. Ferdinándnak főként G. Cas
sander és G. Witzel által kidolgoztatott Vermittlungstheologieja.

A XVII. században ott van a nagy eg'Ységmozgalmi triász: Bossuet, a Meaux-i
sas, Molanus, a kiváló protestáns hittudós és a ferences, majd püspök Spinola. A
XIX. században az angol Oxford-mozgalom rnutatott igényt az unionizmus felé.
XIII. Leó protestáns üdvözlések hatására tért ki a kérdésre (Praedara Gratula
tionis). A XX. században Mercier bíboros és Halifax lord mechelní megbeszélései
ébresztettek reményt. Ezen univerzális törekvéseknek nyomon követhetők a hazai
reagálásaí, Érdekesebbek azonban a magyar talajból kinöv ő spcciálísan hazai egye
sülési kezdeményezések, amelyeknek rendszeres feldolgozása sajnos hiányzik még,
holott meglepő érdekességekkel szolgálna. Itt most csak a XIX. század első felében
jelentkező magyarföldi mozgalmunkról emlékezünk meg, azzal a megjegyzéssel,
hogy az "unio" és "reunio" szavak, míg egy századdal korábban a görögkeletiek
nek a Rómával való egyesülési mozgalmát jelentették, ismertetésünkben - a moz
galern eredeti szóhasználatát követve - a katolíkus-protestáns múlt századi egy
ségtörekvéseket fejezik ki. Az "ökumenikus" szót, mai értelmében, századunk pro
testáns kezdeményezése használta, amit aztán átvett a Zsinat is.

Amíg az 1782-től számítható egy évtized alatt a hazánkban addig nem látott
bő pamfletirodalom első számú célpontja a katolikus egyház volt, II. József, majd
II. Lipót halála után az ilyen irányú támadások elültek. A harcot előbb csend
váltotta fel, majd meghirdették a felekezetek polgári összefogásának szükségessé
gét, végül jött az uniós, a hitegyesülést kereső mozgalom.

A tolerancia egyik első gyakorlati jelentkezését Német Mihály sövényházi plé
bánosnak (győri egyházmegye) 1793-ban megjelent, a földműves ifjúságnak szánt
nevelő célzatú és gyakorlati-gazdaságí tartalmú könyve mutatja ("... a magyar ne
vendék földmívesnek rendes oktatása"), amelyben más nemzetiségek iránt megér
tést, a más vallásúak iránt vallási türelmet hirdet: "Senkit különböző vallásáért
ne gyűlölj".

Hogy egy pillantást vessünk a határunkon túli eseményekre, Németországban
az unió gondolata a reformáció háromszázados ünneplése közben bukkan föl. Az
1817-es Luther-jubileum előtt évekkel meginduló előkészület és méltatás idején
- ha közben voltak is disszonáns hangok - döbbentek rá sokan, hogy a külön
válás ünneplése helyett inkább az egységen kellene dolgozni.

Nálunk, szinte a német mozgalmat megelőzően, de mindenképpen alkalmas
időben jelentkezik az unió eszméje. A XIX. század második évtizedében a hazai
felekezeti légkör megfelelő az uniós vágy melengetésére, a derűlátók szerint a meg
valósításra is. Százados erős hitviták után az indulatok lecsillapodtak. A katoli
kus papság szellemi irányítását befolyásoló teológiai irodalomban a régi polémiákat
kiszorították a biblikus, dogmatikai és gyakorlatt-hítbuzgalrní fejtegetések. Mind
tágabbra nyílt a kapu a felekezetek közötti jó értelemben vett türelem, sőt köl
csönös megértés és megbecsülés számára. Még a vallásilag meglehetősen közömbös
Kazinczy Ferenc is elragadtatással ír levelében barátjának, a bencés Guzmics Izí
dornak Szepessy Ignác erdélyi püspöknek a felekezeti barátságot hirdető nagy
szerű beszédéről: "Milt mondasz arra, hogy az erdélyi püspök, az általam imádva
szerétett báró Szepessv úgy papola Udvarhelyen. hogy még káilvinista és unitárius
hallgatói is elragadtatással hallgatták! Barátom! Be szép az igazat szeretni... Ha
veled lehetnék, talán láthatnád, hogy én is tudnám szeretní az uniót".

A katolikus-protestáns uniós párbeszéd nyitányának Deáky Gedeon református
lelkész-nevelőnekVII. Pius pápát dicsőítő könyvét, a Tisztelet Oltárát tekinthetjük,
amely a rab pápát a francia fogságban elviselt állhatatosságáért magasztalta. Új
hang volt ez a katol:ikus egyház felé, meg is támadta egy névtelen protestáns irat,
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kriptokatolicizmussal vádolván meg szerzőjét; de védelmezője is akadt Péli Nagy
András, a barsi. református egyház kurátorának személyében: "Az tisztelet oltár
jának apológiája", kiadva ismét Deáky művét, amely a következő évben már
harmadik kiadását érte meg.

Úgy látszik, ez a feltűnő művecske és a nyomában keletkezett hangzavar in
dította Kolmár Józse! komáromi református lelkész-esperest műve kiadására: "Egy
szó , " a Vallásbéli Türedelem gyarapításáról", - azt fejtegetvén. hogy ha a fele
kezetek között az egyesülés még nem is időszerű, legalább a türelmet kell fejlesz
teni. Katolikus részről erre Fejér György, a pesti egyetem hittudományi karának
dogmatika professzora reflektált: "Vallásbéli Türedelem visgálgatása ..." címmel.
Az akkori katolikus álláspontot merevebb dogmatikai alapon képviselve azt mond
ja, hogy a katolikus és protestáns felekezetek között igazában vallási, teológiai to
Ierancíáról nem lehet szó (hiszen csak egy igaz vallás van), de Igenis lehet és meg
is kell valósítani az állampolgári, a politikai türelmet, míért is a maga részéről

helytelenít mindenfajta erőszakos térítést.
Kolmár még ugyanezen évben (1814) kiadot t Iratkájában eggyel tovább lép: "A

kegyelem templomáról". Eszeránt a különböző felekezetek egyazon templomépület
nek alkotó kövei. Erre a katolikus válasz Kováts Józse! dadi plébánostól (később

győri kanonok, végűl nagyprépost) jött e címmel: "Az igazság temploma, amelyet
Kolmár Józsefnek úgynevezett kegyelem temploma ellen emelt barátságos leve
lekben". Kováts kis munkája a két vallási közösség szerinte legmagasztosabb esz
méjére, az unióra irányítja a figyelmet. Kívánja egyrészt elkerülni a vallási i;:ö
zömbösséget, mely mindkét félre káros, másrészt az ,egység mielőbbí kivitelezését
szorgalmazza, A két munka mindkét felekezet közvéleményét izgalomba hozta s
nagy reményeket fűztek hozzájuk. Értékük, hogy mentesek a külföldi hatástól.
hazai talajból fakadtak s elindítói annak az egységmozgalomnak, amely csaknem
fél évszázadon keresztül a magyar nemzet vallási öntudatának középpont.jában
úllt. Hogy mcnnyire előrehaladt a közelcdest kereső nézetek és személyek együtt
működése, szépen tanúsítja, hogy pár év múlva Kováts költségén jelent meg Péter
Ferenc berényi református lelkész munkúja : "Békesség temploma... némely ész
revételekkel ..."

A protestáns Kolmár és a katolikus Kováts vitaindítása termékenynek bizo
nyult. Nem sorolhatjuk föl a nyomukba lépett valamennyi személyt és művet

(például a két Benedek-rendlt: Mollik Tóbiást és Szeder F'áblán Jánost, s él győri

egyházmegyei plébánost, majd kanonokot, Hohencggcr Lőrincet) -, de háromról
legalább futó említést kell tennünk. Egyikük Thezarovich Gábor nagyváradi egyh úz
megyeí plébános, majd kanonok, akinél először észlelhető Kováts gyors és ered
ményes hatása. Három év alatt (1317-1819) négy uniós munkája jelent meg, vala
mennyi Nagyváradon. Közülük az első: "A katholizáló lutheránus ..." (két egy
mással dialogizáló Luther-követő beszéde adja az irodalmi formát). A mű bővebb

címében azzal buzditja az evangélikusokat katolizálásra, hogy ezt ők megtehetik
anélkül, hogy "Luthernek tiszta tanításától egy körömfeketényit eltávozzanak". Ez
és további könyvei jobbára német könyvek átültetései, alkalmazva a hazai viszo
nyokhoz, s alaptémájuk, hogy a protestánsok, az eláradt vallústalanság, vagyis a
fennálló társadalmi rendet ,is fenyegető liberalizmus ellen a katolikus egyházhoz
való csatlakozásban találhatnak csak védelmet.

Pázmándi Horváth Endre, győri egyházmegyei pap. Kisfaludy Míhálynak, a
költők atyjának barátja és Verseghy Ferenc oldalán Kazinczynak etlentele a nyelv
újítás módszerében. Kitűnő verselő ("Zirc emlékezete", "Arpád") és szellemes
nyelvújító. Neves ökumenikus munkája : "Theodul estvéí, vagy a különböző reli
glói-felek egybeengeszteléséről", Nem eredeti munka, hanem Johann Starck krip
tokatolikusnak tartott königsbergí evangélikus tanár német könyvének (Theoduls
Gastmahl) fordítása. Nem közönséges másolás, nemcsak egyszerű fordítás, hanem
sok jó egyéni meglátást és gondolatot is tartalmaz. Párbeszéd formájában ismer
teti az egyes katolíkus igazságokat. Világos előadása mellett az egész művet a
szeretet és szelídség hangja jellemzi.

Az uniós mozgalom második nagyobb hullámának [eíesebb protestáns szerep
Iői : Báthory Gábor, Pap István és Szikszaí Benjamin; a katolikusok közül Guz
mícs Izidor, Agoston János és Rácz András. - A magas kort, 87 évet megért, te
hetséges és nagy képzettségű protestáns egyházi férfiúnak, Báthory Gábornak
(1755-1842) hosszú éveiből és tettvágyából sok míndenre tellett: debreceni tanul
mányai után két és fél évet német és svájci egyetemeken töltött, 1796-tól pesti
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pap, 1814-től a Dunarnellékí Egyházkerület püspöke. 1817-1819 között tartotta ne
vezetes pűspökí Tátogatásait egyházkerületében. A jelenlegi Kálvin téri szép klasz
szicista stílusú református templom is neki köszönheti létét. Az uniós mozgalom
terére 1822-ben lépett, amely évnek néhány feltűnő katolikus eseménye késztette
őt fellépésre. Ez idő tájt kezdte meg a fiatal ferences, Albach Szaniszló nagy ha
tást kiváltó beszédeit a pesti ferencesek templomában; az esztergomi bazilikának
ekkor történt alapkőletétele is országos katolíkus megmozdulást jelentett. A ma
gyar püspöki kar pedig nemzeti zsinatot hirdetett meg ugyanazon év szeptember
ll-ára. Közben a lelkében a katólikus-protestáns unió gondolatát nielengető Guz
mics Izidor is jelentkezett első írásával: "A kathelika anyaszentegyház hitbeli ta
nítása a magyarországi protestánsokhoz",

E tényezők közül legerősebben Kopácsy József, akkor kinevezett székesfehér
vári püspöknek az esztergomi bazilika alapkőletételénél mondott ünnepi beszéde
(1822. április 23.) és annak egynémely kitétele indította Báthoryt, hogy a nyilvá
nosság elé hozza (egyelőre névtelenül) ezen című írását: "Az Evangyéliumi keresz
tyén Tolerantzia két prédikációkban elől adva". Az elsőben azt fejtegeti, hogy
"a Keresznyéneknek a vallás dolgában egyértelemre (= megegyezésre) való
jutásuk lehetetlen". A másodikban, hogy a vallások közt levő különbsé
gek "ellentállván (= ellenére) a Hazafijak nyugodalmasan, tsendesen és boldogul
élhetnek együtt" (Pest, 1822). A szerző mondanívalójának lényegi részét az értel
mező cím kellően ki is fejezi. Csakhamar jött második írásával: "Lehet-e,van-e
egyedül idvezítő Ekklesia? s ha lehet, s van, hol van? melyik az?" (Pest, 1822).
Báthory e művében elismeri az uniós törekvés hasznosságát. Elismeri, hogy jobb,
ha egy nép egyugyanazon valláson van, mert ezzel erősebb a lelki egység és össze
fogás az ország javára. Mégis, mint kivihetetlent, elveti a vallási unió gondolatát.
A felekezetek békén élhetnek együtt; eltérő vallás mellett is eleget tehetnek ;11
Iampolgári kötelességeiknek. Különben sincs egyedül üdvözítő egyház.

E lényegi mondanivalója mellett Báthory hangvéteile még nem az uniós dia
lógusok megértő szelídségére, hanem - eruptív egyéniségének megfelelően - a
régebbi hitvitázok erőteljességére emlékeztet. Hevesen, sőt sértően illeti a katolikus
"teritgetőket", akik "mind egyenként az embereknek, mind pedig a társaságoknak
csendességét, boldogságát teltorgatjúk", "magával az Istennel és a természettel
dacolnak szenvedhetetlen vakmerőséggel", s akik proselytáikat "hypokritákká, val
lástalanokká teszik".

Báthory ekét prédikációjával a katolíkus hittudósok nagyobb táborát maga
ellen ingerelte, egyben megadta a végső impulzust Guzrnícsnak, most már valóban
uniós műve megírására: "A keresztényeknek vallasbeli egyesiiléséről írt levelek az
Evangéliumi Keresztény Tolerantiának védelmezőjéhez" (Pest, 1822). Báthory pré
dikációs irodalmi formáját tehát levélformára változtatta, ami már maga is jelzi
mondanívalóínak meghittebb hangját. A tizenhárom levél részletesen foglalkozik
Báthory nézeteivel. közben cáfolja mindazt, amit ott elfogadhatatlannak talál. Mint
ha egy új Pázmány jelentkeznék személyében, olyan átfogó a teológiai tudása és
meggyőző az előadása. Tárgyalásának tartalma, dialektikája és hangneme az uniós
polernika mintaképévé teszi Guzrnics művót,

Már a vallásbeli egyesülésről írt levelei elsőjében. az akkor még ismeretlenség
ben rejtőző Báthoryt "Krisztusban és hazámban szeretett barátjáv-nak nevezi, majd
így folytatja: "Éppen a vallásbeli egyenetlenségeknek ... ha nem is tökéletes egyet
értések. legalább egymáshoz közelebbi vonások (= közelítései) foglalkoztatják elmé
met, rnidőn kettős prédikácziódat olvastam. Siettem azokat megszerezní azzal a
reménységgel, hogy fogok valamit találni bennök, ami igyekezetemet elősegíti.

Azt az egyet, szívednek bizodalmasabb megnyerése fejében, előre mondhatom, hogy
egyenes jószívűseged több nyomaira találtam munkádban. Valamint én, önmeg
híttségern szerint, nemzertemnek valódi boldogságát nemcsak óhajtom. de tehetsé
gem szerint kieszközölni is akarom, az lévén őráimnak legszebbíke, amelyben a
nemzeti oltáron áldozhatom, úgy benned is ugyanezt a szent vágyat megismerem
s becsülöm, csakhogy a célt nem egy úton keressük. Mi vélekedésünkben éppen
ellenpontban állunk egymással: te a vallási egyesülést lehetetlennek, én lehetős

nek; te haszontalannak, én igen hasznosnak vélem. Te csak szeretetbeli egyesülést
ajánlasz, én a hitbelit is óhajtom ... Leveleim minden epétől mentek fognak len
ni . " S ha valahol tüzesebben találnék írni, azt ne rossz szívűségemnek, ha
nem inkább természetemnek ..., az igaz, a jó után gyulladozó hevességemnek kell
tulajdonítani. Kérlek, vizsgálj meg mindent, amit írok, oly szívűséggel, oly igazság
és békeszeretettel, amilyennel én prédikácziódat olvastam és tollarnhoz nyúltam.
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Az igazságnak, szerétetnek és békességnek lelke vezéreljen, lelkesítsen rnindket
tőnket." Ezután következik Báthory elméletének taglalása, miközben hol helyesel,
hol cáfol.

Bár a továbbiakban a névtelenül kiadott vagy kisebb jelentőségű uniós írá
sokat mellőzzük, mégis kivételt kell tennünk eggyel azért, mert hasonlóképpen
járnak el a mozgalom jelesebb képviselői is, hivatkoznak rá vagy vitatkoznak ve
le. Ez a figyelemreméltó névtelen mű pedig: "Mágnes ... egy szó arra a kérdésre:
Lehet-e, van-e egyedül idvezítő ekklesia? s ha lehet, s van, melyík az? lrta: egy
Nemzete boldogságát óhajtó Református Nemes Magyar Hazafi" (Pest, 1823). A
szerző ama kevés protestánsok közé tartozik, akik a katolikus álláspontot magu
kévá téve, a katolikus egyházban való egyesülést sürgetik, nemzeti érdekekre hi
vatkozva. (Érthető, hogy ezen álláspontja miatt egyesekben felmerül a gyanú: a
névtelen író valójában nem is protestáns, hanem katolikus.)

A kiváló protestáns szerzők közé tartozile Vámosi Pap István (1790-1864) re
formátus lelkész, esperes, Virlonya és Veszprémvárnos lelkipásztora. Feltűnést kel
tett uniós irata: "A vallási egyesülés ideája, s ezen idea realizáltatásának esz
közei ... Készítette eggy a vallási egyesülést mind vallási, mínd polgári tekintetben,
szívesen óhajtó református prédikátor" (Veszprém, 1823). írásával széles körben
keltett feltűnést mind hittestvérei. mind a katolikusok között, de sok kellemetlen
séget is szerzett vele magának. Több kérdésben Báthory elveit vallotta, de a ka
tolikusok felé közelítő változattal és egyéni elképzeléssel. Igy Guzmics javaslatát,
bizonyos változtatásokkal, lehetségesnek és megvalósítandónak tartotta. Elmélete
szerint az unió vitessék keresztül előbb a külső formákban, majd az egyházszer
vezetben ; a hittételek tekintetében pedig mindenkinek adassék szabadság. Mun
kájának fogadtatása saját egyháza részéről kedvezőtlen volt, a Dunántúli Egyház
kerület megbízásából Mándí Márton István, pápai református tanár (különben egy
kantíánus irányú protestáns morális könyv szerzője), elmarasztaló bírálatot írt róla.
Ez kedvét szegte s egyszer s míndenkorra lemondott további uniós elképzeléseiről.

Báthory és Vámosi Pap mellett a hazai protestáns triász harmadik nagy tagja
Seileszal Benjamin (1772-1828) református lelkész, makóí prédikátor. Munkája :
"A római kathoLikus és protestáns keresztények között fennálló unió" (Szeged, 1824).
Merész hangot használ, azt állítja, hogy a keresztény felekezetek közott már most
is "tsak látszó, nem pedig valóságos különbség" létezik. Guzmics Vámosi Pap
és Szikszai könyvére együttes írásban válaszol: "ll vallási egyesülés ideájának és
a római katholikus és protestáns keresztények között fennálló uniónak visgálgatása"
címmel (Győr, 1824). Szíkszaí erre reflektál "Harmadik beszélgetés" cimű könyvé
ben (Szeged, 1825); - mire ismét Guzrnics válasza: "A római katholikus és pro
testáns keresztények között fennálló uniónak másodszori visgálgatása" (Győr, 1826).

Guzmicson kívül az uniós dialógus fontosabb katolikus résztvevői közé sorol
hatjuk Agoston János (1787-1863) nagyváradi egyházmegyei papot, aki a bölcse
letet a győri akadémián, a teológiát Pesten végezte, gyulai káplán lett, majd bé
késszentandrási plebános, de 36 éves korában nyugalmaztatta magát, felköltözött
Pestre, hogy kizárólag az írás mesterségének élhessen. Könnyedén irt, munkássága
tágterű (útirajz, történelem, szépirodalom), jobbára folyóiratoknak dolgozott. Uniós
művéhez Báthory fellépése adta az indítást: "Vizsgálata ama prédikációnak: Le
het-e, van-e egyedül idvezítő ekklesia?" (Pest, 1822), A bevezető lapokon átveszi
Báthory erősebb hangnemet s annak művét "a világot özönvíz módjára elárasz
tott ratíonalismus fajzattjának" mondja ; a továbbiakban azonban már higgadtabb,
elismeri a Báthory-írás értékeit, s ha azzal ellentétes álláspontra is jut, már nyu
godtabb mérlegeléssel fejti ki nézetét. A föntebb említett, ismeretlen szerzőjű

"Mágnes ..." című iratra is van válasza: "lVIegbővített Mágnes, vagyis kifejtése
azon tiszta igazságoknak, melyek indító okul szolgálhatnak minden keresztény fe
lekezetbeli magyaroknak arra, hogy az igaz nemzeti, római katholikus religióban
egyesüljenek a boldogságra" (Pest, 1823). Dicséri a Mágnes című protestáns iratot
s élőadja nemzeti érveit a reunió mellett.

Rácz András (1789-1864), az esztergomi Iőegyházrnegye papja, később a Köz
ponti Szemmárium spírrtuálrsa, szintén azon frissiben reagált Báthory könyvére:
"Fennmaradjon-e még továbbra is a közfal, mely a katholikusoktól a protestán
sokat elválasztja? A szeretet szózatja mindazokhoz, akik a kathol'ikus Anyaszent
egyházat vagy nem, vagy rosszul ismerik" (Esztergom, 1822). Ez a frappáns öku
menikus munka ugyan a német Aug. Hille kiadványára támaszkodik, de kíbővítve..

a magyar viszonyokat figyelembe véve s amannak gondolatait új meglátásokkat
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gazdagítva. Különben Ráczot nemcsak Báthory fellépése hívta sorompóba, uniós
szemlélődése korábbi eredetű, már pár évvel előbb is jelentkezett a Kovács József
és Thezárovich mozgalrnának építőjeként.

A pesti egyetem hittudományi kara részéről Kováts Mátyás, a dogmatika pro
fesszora (később egri kanonok) kapcsolódott be a mozgalomba, a Vámosi Pap
lcönyvével foglalkozó írásával: "Barátságos értekezés a Vallási Egyesül'és Ideájának
szel'zöjével" (Pest, 1823). Megértő hangnemű írás: Tegyen mindkét fél engedrné
nyeket. a protestánsok a hittételek terén, a katolikusok szertartásaikban ; ajánlja
például a szentmise liturgiájának megváltoztatását. S bár ebben a görög katoli
kusok példájára hivatkozik, jellemző a latin katolikus álláspont akkori merevsé
gére, hogy ezt az engedményt is soknak találták s megbotránkoztak a dogmatika
tanárának ilyen .Jaxízmusún", Cikkezett Kováts Mátyás még Báthory írásáról is.
(Észrevételek ily czímű prédíkácziók eránt: Az Evángéliomi keresztyén tolerantzia
két Prédikátzióban előadva. Pest, 1824.)

A személyektől származó kiadványokon kívül teret adott az egységmozgalrni
fejtegetéseknek a Horváth János veszprémi kanonoktól (később székesfehérvári
püspök) 1820-ban alapított és szerkesztett első magyar nyelvű katolikus teológiai
folyóirat, az Egyházi Értekezések és Tv.dósítások is. Ahitegység munkálásának bi
zonyítéka a lap részéről, hogy munkatársaí között protestánsok is voltak, mint
Kocsi Sebestyén István, a pápai református kollégium tanára; Rumy Károly, a
pozsonyi evangélikus gimnázium aügazgatója ; Angyán János református és Hra
bovszky György evangélikus lelkész. Az csak természetes, hogy a folyóiratot szer
kesztö Horváth János is az uniós mozgalom lelkes híve volt.

A mozgalomnak a negyvenes években jelentkező, immár lanyhuló utóhulIáma
a két hazai protestáns felekezet egymás közti egyesítési kísérletéből sarjadzobt,
Hl40-ben Pozsonyban jelent meg a protestáns gróf Zay Károlynak (1797-1871),
aki különben a főnemesi ellenzéknek volt a reformkorban Széchenyi István oldalán
az egyik fő képviselője, munkája: "Az v.niói. alválasztmánynak" címen, sürgetvén
a két protestáns felekezet egyesülését. Majd amikor Kossuth Lajos is felkaraita
az eszmét és megcsillant protestáns részen az eredményesség reménye, katolikus
részről egy lelkes fiatal pap lépett a korábbi uniós elődök nyomába: Körmöczy
Imre (1811-1871) kalocsai főegyházrnegyeí pap. akkor már országosan elismert
kitűnő egyházi szónok. Tekintélyét 26 éves korában egy, egyházi berkeken túl is
feltűnést keltő könyvével alapozta meg (Az igaz hazafiúság alapl'onalai). Most egy
kitűnő tanulmányban adott jól megalapozott fejtegetést a protestánsoknak a ka
tolikusokkal való újraegyesülésí lehetőségéről. A cikk visszhangra talált tekinté
lyes protestáns gondolkodók között is. Körmöczy 1844-ben a pesti teológiai karon
az egyháztörténelem tanára lett s mínt ilyen, értéket képviselő négykötetes egy
háztörténeti művel lépett a nyilvánosság elé (A keresztény hit és egyház történet:i
kifejlésé I-IV. Pest, 1845-1852), melyben a XVIII. század végéig vizsgálja az
Egyház hitét és életét. Ezen belül külőnös gonddal elemzi a Luther-i kort, mint
ahonnan kezdetét vette az a keresztény hitszakadás, amelyre éppen az uniós moz
galern keresett gyógyírt. "Égető szükség volt ilyen munkára" - írja 100 év múlva
is a hittudományi kar történetéről szóló monográtía.

Szenczy Ferenc (1800-1868) pesti teológiai doktort, majd szombathelyí teoló
giai tanárt, kanonokot, végül szombathelyi megyéspüspököt az uniós mozgalorn
tagjai közé a Religio és Nevelés című folyóirat 1841-1344-es számaiban napvilágot
látott cikksorozata, az ún. "Szombathelyi levelek" (szám szerint 24) és a "Néhány
szó a protestáns unióról hazánkban" című tanulmánya emelik, amelyek tartalmi
lag felveszik a versenyt a legjobb uniós munkákkal.

Ha befejezésül uniós mozgalmunk kortörténeti és eszmei lernérését akarnók
tömören, pozitív és negatív jellegével összegezni, azt kell elsőnek látnunk, hogy a
magyar történelem nagy lendületű múlt századi reformkorában az alvónak látszé
katolicizmus épp e mozgalomban adta [elét, hogy szendergő léte mélyén többre
is képes vitális potenciák rejtőznek. De fájdalmasan kellett e téren is tapasztalnia,
mennyire akadálya nyelvi elszigeteltségünk minden kezdeményező mozgalmunk
határainkon is túl jutó erejének. Emiatt nem állhattunk a népek elé példaként•.
S harmadjára lássuk: amennyire nagyszerűsége a magyar katolicizmusnak az egye
terries katolíkumba való beágyazottsága, éppen úgy előidézője is annak, hogy szár
nyalása, kezdeményezése nem lehet korlátlan, hanem együtt kell lépnie az összegy
ház egyetemességével. Ezért nem juthatott, bár talán energiájából futotta volna,
olyan előrelépésre. aminőt az egyetemes egyházban 100-150 év múltán a II. vati
káni zsinat és a nyomában kibontakozó szellem hozott meg.
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DOMOKOS PÁL PÉTER

Lakatos Demeter és a csángó magyarok

Lakatos Demeter

Moldvában, a Román Népköztársaság e titokzatos tartományában 1971. novein
ber 19-én élte meg hatvanadik születésnapját Lakatos Demeter, a csángó magya
rok költője.

Szabófalván született 1911. november 19-én. Apja kovács volt, aki rnesterségét
kiválóari értette, mégis szegényember maradt; iskolába sohasem járt, egyedül ta
nult otthon. Az első világháború katonájaként halt meg Erdélyben. A három ár
vával szegénységben maradt hadiözvegy édesanya napszámmal kereste a mínden
napi kenyeret, majd gyermekeit is munkára küldte a gazdagokhoz. Lakatos De
meter szülőfalujában négy elemi osztályt, Román városában három kovács-lakatos
inas osztályt járt olyan iskolákban, ahol nem anyanyelvén tanítottak. Mégis, tehet
sége alapján az iskolai színdarabokban a főszerepet ő játszotta, és már akkor pró
bálkozott román versek írásával. Az iskolák nem sokra tanították meg. Az élet
iskolájának kellett mindent pótolnia. Megtanulta a sotőrséget, végigszáguldozta az
országot, hogy lássa annak minden szépségét, Majd színész, sőt színígazgató lett, ab
társulatával, vándorszínészként járta az országot, írta a színdarabokat és azokban
maga is játszott. Ostorozta a politikusokat, a papokat, megmondta mindig az igaz
ságot, amiér-t többször bartönt is ült. A színészkedés után ismét sofőr lett, majd
boltot nyitott, de ez a próbálkozása sem volt sikeres. Ebben az időben kísérelte
meg az iskolában tanult román ortográfiával leírni a csángó magyar szavakat, sőt

azon a nyelven verset írni. Erről a próbálkozásáról öntudattal írja: "... de már
csángóul en írtam a leg elsu verset a világond". Az első vers Kolozsvárott a Ke
leti Újság 1935. november 15-i számában jelent meg "Latiatuc feleim zumtuchel"
címen. 194!l-ban Románban egy cséplőgép-gyárba ment, majd ugyanott a vajgyár
művezetőjévé nevezte ki a minisztérium, néhány év óta a román csőgyárdolgozója.

Amikor a versírás gondolata Lakatos Demeterben lelki szükségkérit jelentke
zett, egyetlen természeti jelenség, például a Ievélhullás megpillantása is versírásra
késztette. A hulló levél, szép zöld színét vesztve, fakultan hull aki, s hullásában
is hirt hoz: a jeges tél érkezésének biztos hírét .... az ember haja is megfakul,
megszűrkül az idő múltával, és ő maga is kihull az élők közül. akár a levél ...

El jot a tel
Hual a szel
Faiuban iar
Eeer ut mar
Szanak isz ju
Bejoquat tu.

Hu/nap meghint
A taoasz hint
Viragakat
Szip napakat
Menyorszag fuld
Det minden zuld

El ja a nyar
Szeretum var
Buzak ernek
Szip kuverek
Van aratasz
Es csukalasz

Napak menek
Szuluk ernek
Es usz meghint
B01'val obrint
Levellehul
Meg szarigul

Z ember mit var
Det jon a nyar
U minek el
Mu nyar vagy tel
Veszibe al
Varia halai

(Ez a világ alapatía)
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Amikor írásait olvassuk, látnunk kell, hogya csángó magyar szavaknak nem
magyar helyesírással ad képet, hanem azzal a román ortográfiával, amit a már
említett néhány elemi iskolai osztályban tanult. A szöveg leírása éppen úgy ké
szül, miként a "Halotti beszéd", vagy az "Omagyar Mária siralom" szövegeí ké
szültek. Azokalt sem magyar helyesirással írták, hanem latin ortográfiával. Lakatos
Demeter nyelve igen régi magyar nyelv, mentes az iskolától, a nyelvújítástól és
a tanultak hatásától. Olyan, mint a Tatros partján 1466-ban másolt biblia-fordítást;'
melyet "Müncheni kódex" néven ismerünk, vagy mínt az "Érdi kódex" nyelve.
Csüri Bálint mondotta, hogy amikor csángó magyar beszédet hall, "mintha kó
dexet olvasna". Lakatos Demeter írásában tehát a központozást ne keressük, se a
vesszös magánhangzókat; ne lepődjünk meg, ha a "j" betű helyett "i"-t látunk,
a "k" betű helyén "c"-t, a "ty" helyén "cs"-t, ha a magánhangzókat egy-két száj
nyílással zártabbnak találjuk. O nem iskolák "poeta doctus"-a, hanem népének
olyan költője, akit az élet szükségképpen képzett költővé. Rímre csángó magyar
népe ballada- és népdal-anyagának rímtelensége tanította, rítmusmtntát szíve do
bogása kínált, és az egyéb költésze ti kellékeket az ottani körűlmények nehézségei
tálalták.

Életörömteljes valójából. minden porcikájából vidámság, pogocsa-tréfa árad
(pogocsa régi magyar szó ' Már a Schlágfi-szójegyzékben írva áll : joeosus = po
gocsás), és annak ellenére, hogy ifjú életében a zord paraszti élet keserű, árva
kenyerét ette a bojároknál, borsón térdelve is szépet álmodott.

Mikor szolga mivoltjára emlékezik, megverseli ruházatát, életrendjét, melyet
senkinek se kíván.

Haram bereb agutan
Szokcor riutam haz után
Nem uit ingem tancvaz meny
Mig tobcor nem uit mit edny

Nem ult bocskor labamra
Sem szoknya a hatamra
Szaru nem iart labamra
Mencsan kazuk: hatamra

Kazdagnal szolga ultam
Szighinsiget mindig tultam
Nem gusztaltam soha mizet
Nem ult mire igyak vizet

Kcszeru napakat eltem
Arnikamtul isz teltem
Bezeg rosz szolganak ledny
Tule vari minden nap edny

"Szoknya" szava a székelyföldi szokmány megfelelője. gyapjúból készült férfi ka
bátot jelent, mely úgy van szabva, hogy gombolás nélkül is födi a testet; "szaru"
szava csizmát, "mencsan kazuk" mente kezsókot jelent. Írásaiban a megszernélye
sítés, a meseí korlátlanság, a csodás elem gyakori. Átszellemülten hallgatja, mí
kor "tűz nélkül forr a bor", s nehéz körülményei között az idő lassú múlásán tű

nődve szól :
Nagyon várom s ha tudnám
Z üdüt hátról taszítnám.

Verseiben megszólalnak a madarak, lepkék, virágok, állatok. Lovával mint értel
mes társsal beszélget:

Ghere kedves luam meny
Viz harmatas tuvet edny
Patakbul triss vizet nelny.

A munkától verítékesen, feltürkőzötten szemléli a drága tájat, a tájban a ga
bonás mezőt, a mezőben a gabonát, annak vetésétől a szárba szökkenésig s onnan
a maghullásig ; csodálja a virágos réten a rét virágját. melynek színpompáját a
csángó magyar nők hímzett ingeihez hasonlítja; elámul a kék csillagos égen s a
csillagokat, mírrthogy olyan szépek, "gereblyével szeretné Ieszedni" s kedvesére
rakni, hogy a lányok között legszebb legyen. Tanítja, hogy "szülőföldje mindenkinek
szent dolog", s e tanítást élve éli. Szülőfaluját úgy szeretí, hogy nem csupán
hazája, hanem az egész világ születésí helyének, a föld közepének teszi meg,
amikor ezt írja:
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Szeret folyedzsik oldalán
Másikan a Moldova

Itt anadzs uua küldike
Itt a csángók országa.

A költő szülőfaluja, Szabófalva a csángó magyar irodalomból jól ismert. A
csángó magyar nagyfalu Román városától északnyugatra. 9 km-nyire fekszik a
Szeret és a Moldova fOilyók között. Szabófalva a XIV. század harmadik negyedé
ben alakult Moldvai Vajdaság létrejötte előtt már megvan. tehát lakói ott ősíogla

lóként kezdik el életüket. Az irodalomban öt másik csángó magyar faluval - Ta
másfalva, Lökösfalva, Dsidafalva, Kickófalva és Domafalva - együtt jelenik meg,
azoknak központjaként. A moldvai vajda l606-ban a "Secul"-i ortodox barátoknak
ajándékozza [obbágyfaluként, Amikor a moldvaí katolrkus csángó magyarak lelki
vezetésének ügye a "Hitterjesztés Kongregációjának" (Propaganda de Fide) ke
zébe került, nem kaptak nyelvükbeli papot, hanem olasz, lengyel, bulgár stb. mísz
szionáriusokat, akikkel beszélni sem tudtak ... Hiába könyörgött a szabófalvi ma-

- gyal' nép a legalacsonyabb fórumtóI a legmagasaobig magyar papért. nem adtak
neki. Sok misszionáríus nem állott hivatása magaslatán, sőt rossz erkölcsű életével
inkább rontotta, mínt segitette a szabófalví csángó magyar nép lelki ügyét. 1671
ben így írnak: ,,r.lIü Szabo Falui keresztienek az eöt Falkival edgüt alazatosan es
teöredelmes szűbeől akarjuk Nagisagtoknak es Szentsegteknek niomorusagos ele
túnkeot je'lenteni.

Mü nekünk az mü eletünk hasonlo az oktalan barmokhoz, kik soha az Istent
diczjrrri nem tudjiak, hanem czíak az oktalansaghban elnek... az mel1j Misszionaríus
Baratokot az Szent Gülekezet ide küldöt... nem viselik magokot az mint az Re
gula kevanna, hanem reszegesek ... melj minden embernek, de mü nekünk mágia
roknak legh inkab nagí botrankozasunkra vagion ..."

Hírt adott Rómának az anyanyelvű paphiányról Zöld Péter jelentése alapján
Batthyaní Lajos erdélyi püspök is, mégsem kaphattak a szabófalvi csángó
magyárok papot. A múlt században több magyar tudós kereste fel Szabófalvát:
Jcrney János, Munkácsí Bernát, Szarvas Gábor, Rubinyi Mózes, a német Weigand
professzor, századunk elején pedig Wichmann György finn egyetemi tanár töl
Hitt több hónapot ott és szedte össze nagyszerű szótárának, a német nyelven meg
jelent csángó magyar szótárnak nyelvi anyagát. Onnan származik Rab Mihály püs
pök, akinek szülőí csak csángó magyar nyelven tudtak, neki is anyanyelve volt
a szabófalvi csángó magyar, mégis püspökke válása után nemhogy nem beszélte,
hanern tiltotta, hogy egyházmegyéje templomaiban magyarul beszéljenek. A leg
nagyobb és egykor leggazdagabb csángó magyar községben, Szabóralván szá zadunk
harmincas éveitől e sorok írója, majd Balla Péter, Lükő Gábor, Jagarnas János,
Szabó T. Attila, Kallós Zoltán, Újvári Lajos és többen mások is megfordultak,
akik mindannyian tanúi a Lakatos Demeter nyelve élő életének.

A csángó magyarokról, kfk Moldvában élnek

Romániának az a része, melyet a Pruth folyó és a Keleti-Kárpátok fog közre,
délen pedig a Milkov folyócska határol, Moldva. A moldvai vajdaság a régi Kun
ország területén létesült Nagy Lajos király idejében, magyar hűbérként a XIV.
század harmadik negyedében. A vajdaság megalakulfisával egy időbe esik az
lU63-ban kezdődő kun-magyar szomszédság-viszony megszűnése is. E szomszédság
viszony ideje alatt háborúk zajlottak a két nép között, és Róma a keresztény Ma
gyarország segítségével térítette katolikus hitre a pogány kun népet. A háborús
kapcsolatok jogán és vallási ténykedések révén jut jelentős számú magyar Mold
vába a kun-magyar kapcsolatok, szomszédság-viszony idején, és ősfoglalóként meg
.ülva nevezi meg a táj hegyeit vizeit és képezi a ma is élő moldvaí csángó ma
gyarság magvát.

(Szent László három háborúban veri tönkre a kun hadsereget: l071-ben Ker
lés-Cserhalomnál, lü85-ben Bökönynél. lü9l-ben Pogányosnál. Viszont Kálmán ma
gyar király orosz hercegnek segítő seregét az ellenlábas orosz hercegnek segítő kun
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csapat veri szét 1099-ben. A kunok feldúlják a Barcaságot. Ellenük, a határvéc1elem
céljára, II. Endre magyar királI\}' betelepít! a Teuton német lovagrendet Herman de
Salza vezetésével. Telephelyük a Kárpátok mindkét lejtője a Szeret folyóig. A te
lepítés 121l-ben történik. A lovagok visszaélnek a kívábtságokka'l és ezért II. Endre
fiával, IV. Béla herceggel ki űzeti a lovagrendet. A lovagok által tizenöt éven át
kiépített vfdelmi vonatra, mely a kiűzés révén üressé vált, nyilvánvalóan magya
rokat telepített. Ez a határvédő magyar csoport a moldvai csángó magyárok első

csapata.
Magyarországról a kunok közé induló dominikánus mísszíonáríusok olyan ered

ménnyel működtek, hogy a kunok negyedik legfőbb embere, Borz Membrok népé
vel együtt kereszténnyé lett és a magyar prímástól püspököt kért népe számára,
majd meghívta, hogy a prímás keresztesie meg őt és népét A magyar prímás pá
pai legátusként jelent meg Milkov városkában 1227-ben, a veszprémi és pécsi püs
pökök kíséretében, a kunok püspökévé szeritelte Todorikat és míntegy 20 OOO kunt
ő maga keresztelt meg. A keresztapai tisztet IV. Béla herceg látta el magyar csa
pat élén, és ugyanakkor fogadta a kun nép meghódolását is. Ez a püspökszente
Iésí, keresztelési, hódolati alkalom vitte a magyarság második, jelerutős csoportját
Moldvába a moldvai csángó magyárok őseiként.)

A kunok Magyarországra való telepedésével (1238) és a tatárjárás bekövetke
zésével meggyérült moldvai területen a román nép tett szert vezető szerepre az
idők folyamán, és a magyarságot nemsokára számban is meghaladta.

Az első moldvai vajdák udvarában a vezető szerepet betöltő tisztviselők mégis
magyárok. Magyar marad a földművesség is végig a történelem folyamán. Vallá
sában is változatlan marad Moldva magyarsága. Lelkivezetője az esztergomi prí
más alatt működő "milkovi püspökség", 1227 évi megszervezésétől Bakócz Tamás
1520-ban kelt rnegszüntető íntézkedéséig. Ebben az időközben további három kato
Iikus püspökség létesül, nyilvánvalóan a magyar szükségleteknek megfelelően:

137l-ben a Szeretí, 14l0-ben a Moldvabányai és a XVI. század legelején a Bákói.
Moldva magyar lakosságát a történelem folyamán újabb magyar rétegek fris

-sítik fel: a Magyarországból kiüldözött husziták (1458-150'1 között) ; ezek alapítják
Hus városát, vallásuk alapítójáról nevezve el városukat, Ugyancsak ők másolják
a magyar bibltát a Tatros folyó partján levő Tatros városában (1466), mely
"Müncheni Kódex" néven ismeretes az irodalomban. Báthori István erdélyi vajda
.kegyetlenkedései, a sorozatos tatárbetöresek (1242, 1284, 1285, 1345, 1346, 1529,
1553, 1661, 1690, 1694), Mária Terézia székely-gyilkolása miatt, bűnvizsgálata elől,

-és a sok háború következményeként is vándoroltak át Magyarország területéről

magyárok Moldovába, mely egészben vagy részben fölváltva magyar, lengyel, török,
osztrák, orosz fennhatóság alá kerül ...

A magyarság vallásának zavartalan gyakorlása idején katedrálisok, szép
templomok épültek: Szeret, Moldvabánya, Bákó, Jasí városaiban, Szucsavában,
Kotnáron, Szabófalván, Tatroson, Forrófalván, Klézsén, Somoskán, Barladban , Ga
lacon és sok más helységben. A változó hovátartozás míatt a lelkigondozás kérdése
nehézségekbe ütközött. A dominikánusokat a ferencesek rendje segítette, majd a
világi papság jutott szóhoz a püspökségek révén. A moldvaí magyarság ference
sekre eső részét a rend konventualista ága, a mlnoriták gondozták. de tudunk egy
iriőszakról (1531-1572), amikor e munkát a ferencesek obszerváns - szigorúbb
szabályok szerint élő - ága végezte. A házak vezetőit, gvardianjait és szerzeteseit
Csíksomlyó küldötte. Ennek az időszaknak végére esik T'habuk Mihály szegedi szár
mazású pap működése, melyről Vaszari Györgynek, a kamenici püspök magyar tit
kárának az apostoli nunciushoz küldöut jelentéséből (1571. augusztus 20.) értesü
lünk. A jelentésből kiolvasható, hogy 'I'habuk, a lelkes szónok Tatros város és
környékén, valamint Románváros és környékén kétezernél több huszitát térített
vissza a katolikus egyház kebelébe. A visszatérítettek megtartására 12 segítő pap
társat kér és kap.

Róma a pogányok megtérítése és a nem katolikus vallású országokban élő ka
tolikus hívek lelkigondozására Propaganda de Fide néven egy szervet hívott életre
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1622-ben, és így a Moldvában élő katolikus magyar hívek lelki irányitása is hatás
körébe került. A moldvai kacolikus magyar hívek így kerültek olasz, bulgár, bos
nyák, lengyel mísszíonáríusok vezetése alá, és századokon át hiába könyörögtek
magyar papért, kinél legalább gyónásukat elvégezhetnék.

1904-ben Moldva állampolgársággal rendelkező állandó magyar lakossága
50 OOO-60 OOO lélek. Ez a lakosság teljes egészében katolíkus vallású, földműves

réteg. Két csoportra osztható: a csángókéra és a székelyekérc. A csángók a Szeret
folyó mindkét partján, Paskán-Ploszkucén hosszában, a Beszterce és Moldva folyók
völgyeiben helyezkednek el. A Román megveieket északi, a Bákó megveieket déli
csángóknak hívjuk. A szeretvölgyí csángó magyar központokból falvakat telepítet
tek Putna, Tekucs, Vaslui, Falcs és Jasi magyékbe. Birtokirataikból kiderül, hogy
azok a községck, ahol ma csángó magyarole élnek, ősidők ("din ved") óta meg
vannak. A székelyek a Tatros folyó és mellékvizeínek partjain laknak.

A moldvaí csángó magyarokról Moldva legelső hivatalos, nyomtatott népszám
lálási kötetében ezt olvashatjuk: "a magyarok, kiket c s á n g ó k n a k neveznek,
Bákó-Román-Tekucs stb. megyékben laknak. Husz János eretnekségére tért ma
gyarok ezek (a történészek szerínt), kik Moldvában telepedtek le. Mind földművesek

és mind katolikusok... Moldva összes lakóinak lélekszáma l 463 927, ebből 37 809
magyar anyanyelvű. 55285 nyugati és protestáns vallású." Románia 1905 évi hi
vatalos népszámlálása idején a kérdésről így írnak: "... Mint néprajzi érdekes
séget megemlíthetnők azt a nehány ezernyi magyar eredetű csángót és székelyt,
akik az idők folyamán tökéletesenelveszítették hovátartozásuk tudatát, és mint
román állampolgárok élnek Moldva kőzepén, Bákó, Román és Fa1cs megyékben ...
A katolikusok és protestánsok száma 90 972. Az említett népszámlálási adatokból
kitűnik, hogy Moldva magyarsága az egész népesség 50/o-át teszik ki. Mínthogy az
újabb népszámlálási kötetekből hiányzik az anyanyelvi, vagy származási adatsor,
némelyikben a vallás szerinti adat katolikusai adják meg a csángó magyárok S7..á

mát. Magam, amikor személyesen megkerestem a moldvaí magyarságat a lakó
helyén és egyházi emberek segítségével számbavettern őket, számukat 120 OOO főre

tehettem. Ez a számbavétel a harmincas években történt. Azóta mintegy 15 OOO ka
tolikus magyar Magyarországra telepedett. Mégis, az azóta elmúlt négy évtized ki
pótolta számukat annyira, hogy ma is annyian lehetnek, A közöttük végzett nép
rajzí kutatás, népdalgyűjtés arról győzött meg, hogy az akkor még csaknem
100%-ban írástudatlan csángó magyar nép régi kultúrát mentett át szájhagyo
mány révén.

A moídvaí csángó magyárok életéről az 1622-ben életre hívott Propaganda de
Fide római levéltárában található hivatalos jelentések tömege. Ezekből míntegy
harmincat a Diplomatarium Italicum I-IV. kötete tartalmaz, rnelyet a "Scoala
Romana di Roma" adott ki 1925 és 1938 között. Bandulovits Márk 1646-ban kelt
jelentése Codex Bandirtus néven került kiadásra a Román Akadémia gondozásá
ban a falvak részletes leírásával és ezernél több családnév rögzítésével. A Diplo
matarium Italicum négy kötetében míntogy 28 jelentés van, melvet római, illetve
Rómából küldött misszionáriusok, egyházmegyéjüket látogató püspökök küldenck
megbízójuknak. Lükő Gábor kilenc forrás adatainak alapján 488 helységet sorol
fel, ahol az idők folyamán magyárok voltak, vagy vannak. Szabó T. Attila, a
kolozsvári egyetem magyar professzora több népnyelv-gyűjtő utat tett tudós tár
saival együtt Moldvába, és a nyelvi atlasz számára gyűjtött anyagót 85 olyan te
lepülésen jegyezték össze, ahol a csangóság még magyarul beszél.

Ezeknek a csángó magyaroknak ajkáról hozta e sarok írója az első csángó
magyar népdalokat, közöttük olyanokat, amelyeknek szövegét 100 évvel korábban
Petrás Incze János klézsei plébános jegyezte fel, ajkukról hozott magyar dallamot
Veress Sándor, Balla Péter, Lükő Gábor századunk harmincas éveiben, majd a
negyvenes évek végén, az ötvenes évek elején Jagamas János és Faragó József
adtak ki moldvai csángó magyar népdalokat és balladákat Bukarestben. A Kallós
Zoltán gyűjtÖJtte Balladák könyvének, amelyhez előszót Szabó T. Attila írt, 250
balladája közül 150 Moldvából való.
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LAKATOS DEMETER VERSElBŐL

Es a világ alapatia
E1Ií a világ állapotja

El jot a tel
El jött a tél

Hual a szel
Hóval a szél

Faluban iar
Faluban jár

Eeer ut mar
Fehér út már

Szanak isz ju
Szánnak is jó

Befogyat tu
Befagyott tó

Hulnap meghint
Holnap megint

A tavasz hint
A tavasz hint

Viragakat
Virágokat

Szip napakat
Szép napokat

Menyorszag fuld
Menyország föld

Det minden zuld
Mel't minden zöld

El jo a nyar
Eljő a nyár

Szeretum var
Szeretőm vár

Buzak ernek
Búzák érnek

Szip kuverek
Szép kövérek

Van aratasz
Van aratás

Es csukalasz
És csókolás

Napak menek
Napok mennek

Szu luk ernek
Szőlők érnek

Ineh
Éneh

Es usz meghint
És ősz megint

Borval obrint
Borral öblit

Levellehul
Levél lehull

Meg szarigul
Megsárgul

Zember mU var
Embe1" mit. vár

Det jon a nyar
Ha jön a nyár

U minek el
Ő minek él

Mu nyar vagy tel
Ma nyár, vagy tér

Veszibe al
Vesztibe áll

Varia halaI.
Várja halál.

Harom bereb agutan
Három veréb ág után

Szokcor riutam haz utan
Sokszor ríttam ház után

Nem ult ingem tancvaz meny
Nem volt ingem tánchoz menni

Mig tobcor nem ult mit edny
Még többször nem volt mit enni.

Nem ult bocskor labamra
Nem volt bocskor lábamra

Sem szoknya a hatamra
Sem szakmány a hátamra

Szaru nem iart labamra
Sarú nem járt lábamra

Mencsan kazuk hatamra:
Mente kazsó k hátamra

Kazdagnal szolga uUam
Gazdagnál szolga voltam

Szighinsiget mindig tultam
Szegénységet mindig toltam

Keszeru napokat eltem
Keser'Ű napokat éltem

Arnikamtul isz feltem
Arnyékomtól is féltem

Bezeg rosz szolganak ledny
Bezzeg rossz szolgának lenni

Tule vari minden nap edny
Tőle várj mindennap enni.
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Szokcor etem valubul
Sokszor ettem váluból

Itam vizet nagy tubul
Ittam vizet nagy tóból

Telbe mig hidegbe altam
Télben, mig hidegben álltam

Kvnd en a marhakval haltam
Kint én a marhákkal háltam

Vi/agand szenky ne erie
Világon senki ne érje

Kazdaqtu; igazat kerie
Gazdagtól igazát kérje

Nem gusztaltam soha mizet
Nem kóstoltam soha mézet

Nem ult mire igyak vizet
Nem volt mire igyak vizet

Szoha nem ion ara rend
Soha nem jön arra rend

Hal meg bisztan ezetend
Halld meg biztosan ezt.

Ghere luam
Gyere lovam

Ghere kedves luam meny
Gyere kedves lovam menni

Víz harmatas iuvet edny
Vizharmatos füvet enni

Patakbul friss vizet nelIty
Patakból friss vizet nyelni.

Szeret folyedzsik oldalcin
Szeret foly egyik oldalán

Másikan a Moldova
Másikon a Moldova

Itt anadzs füld küldike
Itt a nagy föld köldöke

Itt a csángók országa.
Itt a csángók országa.

Szabó J. György: Koldus, 1939
(linóleummetszet)
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Vártalah
A luzák1 alatt vártalak
Jár eszedbe?
Patakt'UI jöttél korsúva12
A kezedbe.

Megsukoltalak3 anyaszor
Sziép ösztékbe
Kéz nem tudom mit kereszett
Köböledbe;4

Meölelőztünk anyaszor~

Nem hijábo
Edzs sziép kölök vár aluzák
Al'nyiékábo.

Te moszt isz akorszuval jöcc
utadba áll,
Göndör hajval sziép kik szemvel
Már szaladgál.

Öledbe felveszed, sukollod6

Kőlök kacag,
Viz isz örvönd7 a korszúba
Táncol, locsog.

Boldogan jöcc hazafeli
Szüved röpül,
Zöledbe minha edzs andzsal
Kacagva ül.

1. Fűzfa, 2. korsó, 3. megcsókol, 4. kebeled,
5. annviszor. 6. csókol, 7. örvend.



DRÁMÁT RENDEZNI
lrta LATINOVITS ZOLTAN

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
hogy felengednének az emberek!

József Attila

"Vajon megállja-e a helyét műved, a széles síksággal és a tengerparttal szem
ben?" (Whitman)

Örök vágyam, színészí munkám célja, törekvéseim akarása, hogy olyan han
gon tudjak megszólalní, mely őszintén csendül fenyők suhogásában, tücskök he
gedűjének dallamában, tavak partján a csillagos égbolt alatt, patakok gyógyító
zuhogásában is.

Nagyvárosok kőhalmazatában, olvadó kátránymezőkön, a benzingőz atmoszfé
rájában, zsúfolt presszök méregkonyháiban, a boszorkányfüstös utcákban, a vas
beton kártyavárak és íakótelepí kaszárnyák lakói érzéketlenné tompulnak. Ziháló
mellkasuk kosárából kípotyognak a tiszta hangok: lombok suttogása, fehér fürtű

akácok zizegése, nádas-panasz, vízfohász. fű-mosoly, sás-zsolozsma, eső-kopogás,

zuhatag-szónoklat, hegy-nyugalom.
A virágok mínden tavasszal újra mondják a balladákat, a földek baritonján

újra megszólalnak az ősi dallamok. A mezők tovább beszélnek. A rétek tovább lo
csognak. A dombok tovább nevetnek.

Ilyen ősi lélektisztasággal kell megszólalnia esténként a színházi előadásnak.

Csak ekkor gyúlnak ki a nézőtér bezárult szemei, a sok magábafordult lélek csak
így tárulkozik közösséggé: a városi kőhurkok szorításából így szabadul csikó-látta
régi mezőkre, ha őszinte csendülés kongatja vaslakatjait.

"A görög időkben színházakat építettek a drámák számára, nem a drámákat
írták a színházakért. Nappal játszottak, a napfény egyaránt áradt a színészekre
és a közönségre, és nem hódoltak be az úgynevezett világítási effektusnak. Nem
pocsékoltak olyan rettenetes sok időt arra, hogy valami hamis színt keverjenek,
amely a mesterséges fényben igaznak látszik. Az arcukat sem festették pirossal,
és okkerrel, hogy olyanoknak tűnjenek, mínt akik most jöttek faluról." (Gordon
Cmig)

A négyezer éves epidauroszí színház tizenhétezer nézője a homéroszi kék ég
bolt alatt hallgatta-olvasta a sophoklészí szót. Az Akropolisz lejtőjén a Dionüszosz
színházban itatta magába az euripidészi veretes verssorokat, az aiszkhüloszi mon
dat-relíefeket, bukfencezett az arisztophanészi szatírjátékokkal.

A görög álom-színház axisa, középponti tengelye a napszekér rúdja nyomán
a kelet-nyugati síkban feküdt. Az alkonyi vörös korong a szkéne közepéri ereszke
dett le a távolá ultramarin kék hegyek halászhálójában. Az előadások végeztével
a szerzők-költők kifogták a napkoronget a körbenülő sokaságnak. A nap szekerén
indultak haza a Tejúton portikuszos házaikba.

"A dráma célja magasabb tudatosság létrehozatala, nem pedig valami roham
a közönség idegei és érzelmei ellen. Bizonyos szempontból a színmű egy fajtája
az Igazságszolgáltatásnak. Egy színmű első feladata, hogy felébressze a közönség
szenvedélyeit úgy, hogy a szenvedélyek hullámain új kapcsolatok támadjanak
ember és ember között, valamint az emberek és az Ember kőzött." (Miller)

A rendező az a színhází ember, aki kezében tartja a társulat és a közönség
testi-Iellet lakatkulcsait.

"Rendezni annyit tesz, mínt csodálni és szeretni. A legnagyobb rendező mun
kája sem éri el soha a legszerényebb néző elképzeléseit." (Jouvet)

"A drámai költeményt olvasni kell. A drámát nem olvasni kell, hanem a szín
padon látni. A drámaíró első művét úgy készítette, hogy cselekvést, szavakat, vo
nalat, színt és ritmust használt fel, ügyesen alkalmazva ez öt tényezőt, szemünkhöz
és fülünkhöz szólva," (G. Craig)
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A drámaíró művét a rendező olvassa. A rendező olvasmányát, a drámát, a né
ző a színpadról láthatja, az előadás a néző számára megelevenedett olvasmány.
A rendező hasonlatos egy sugargyűjtő lencséhez, aki a drámából áradó párhuza-
mos sugarakat a gyújtópontban gyűjti össze. A rendező, míként egy gyűjtőlencse,

a gyújtópontban elhelyezkedő néző számára sugárkúpba szorítja a szerző diffúz:
gondolat-sugarait. A rendező sugargyűjtő ernyője: világnézete, felkészültsége, szak
tudása és emberismerete.

Megpróbálom meghatározni, ki alkalmas kincstárnoknak, léleknyítogatónak,
mozgás-felszabadítónak, dráma-értetőnek: rendezőnek. Megpróbálom őt kiszaba
dítani a városi füstgomolyag burkából.

"A szakmai tudás művészet nélkül, amely megadja létjogosultságát, üresen járó
gépezet. A művészet szakmai tudás nélkül, amely erőt és tartósságót biztosít szá
mára, megfoghatatlan lidérc." (Copeau)

Brillat Savarín szerint a szakácsmesterséget meg lehet tanulni, de hogy valaki
sütni tudjon, arra születní kell.

K. Mátyus István 1780-ban O és Új diaeteica című művének harmadik köteté
ben így határozza meg, mit kell tudnia egy szakátsnak:

1. Philosophiát, - hogy ismerje a természetnek minden adományát az utolsó
Ialatig.

2. Medicinát, - hogy megválaszthassa, melyek csinálnak szelet, melyek ne-
héz emésztést stb.

3. Astrologíát, - hogy vigyázhasson az időkre.

4. Geographíát, - hogy tudja, hol mí terem jobban.
5. Picturát, - hogy tudja a maga étkeit szemet gyönyörködtető színekkel meg

ékesíteni.
6. Geometriát, - mert a szakáts-mesterség olyan, mint egy golyóbis, malilyet

mesterségesen kell nagyobb, kisebb részekre osztani.
7. Architecturát, - hogy jó vüágos, nem füstös konyhája legyen.
8. Értenie kell az Irnperátorsághoz, vagy Hadvezérséghez is, - hogy szervezrn,

beosztani és parantsolni tudjon.
9. Scphistának is jónak kell lennie, hogy a vendégek szájok-ízélt megtsalní

tudja.
10. A Lopás mesterségében sem kell neki tudatlannak lennie.
A rendező a cselekvések, mondatok, színek, mozgásrítmusok, lelkek fő sza

kácsa. A rendező a színhází kemence fő-sütője, A rendező a szerző felszolgálója,
a tálalás irányítója, a szervírozás megtervezője, az italok pincemestere, a szellemi
étkezés Iebonyolítója, az asztal feldíszítője, a vendéglátás művésze.

A színházi vendégfogadó főnöke.

A szerző fantázia-játékának megművelője, rendszerezője, az előadás rendjének
megalkotója, a közönség megbízottja, a színház művészetének legfőbb ismerője,

rendteremtő.
Az előadás olyan utazáshoz hasonlatos, mely a nyílt tengeren indul és kikötő

be ér. A rendező a színház spíri tusz rektora. A [lelkek mérnöke. Rendkapitány.
Révmester. Főnavigátor. Művész-szakember.

"Rendezőnek csak akkor képeznek, ha előzőleg azok több éven keresztül szí
nészek voltak. Lehet, hogy egyik-másik színész rendezői tehetséget árul el. Ekkor
lehetőséget adnak arra, hogy ez a tehetség megnyílatkozhassék és kibontakozhas
sék" - írja Craig a Sztanyiszlavszkíj-színházról. "Ha egy intelligens színész sok
időt áldozna a színházművészet más ágainak, lassan abbahagyna a színészkedést,
és rendezővé alakulna, annyira lenyűgöző a teljes művészet ismerete, a puszta
színészí mesterséggel összehasonlítva."

Nálunk jelenleg színészből nem lehet rendező.

A Főiskola rendező-szakáról. évenként 10-15 rendezőt ömlesztenek a pályára.
Újabban a tanonc-rendezők már első gyakorlati évükben önállóan rendeznek és
általában megbuknak. A kudarcok ellenére újabb és újabb munkákat kapnak a kö
zömbős vezetőségtől. Ezáltal elveszitik szakmai felelősségérzetüket és a bukások
útvesztőjében már soha nem ismerik meg a siker közösségképző boldogságát. Egy-
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budapesti színház jelen gyakorlatában körülbelül 40 személy foglalkozik közönség
szervezéssel, Fizetésük összesen kb. havi 100000,- Ft-ot tesz ki. Siker és bukás
között már összemosódnak a határok. A bérletezés rendszere a bukást lehetetlenné
teszi, mert 20-25 előadást mindenképpen biztosít, ezáltal a bukás nem lehet nyil
vánvaló. Színésznek és rendezőnek már közömbös, hogy hányan ülnek esténként
a nézőtéren.

"Nem ismerjük a melegséget, azt a furcsa belső bízsergést, melyet a szmesz
vagy a szerző vagy az igazgató érez, ha azt a leülönös zajt hallja, mely a diószsák
görgetésére emlékeztet. Soha nem érezzük azt a furcsa megindultságot, melyről az
ember már nem tudja, hogy szeretet-e, vagy félelem." (Jouvet)

A semmiből valamit csinálni: ez minden alkotó, teremtő folyamatban közös,
Az asztalos szemben áH a megmunkálatlan anyaggal: szerszámai és fantáziája

segítségével bútort teremt.
Az építész szemben áll a papírral, az igényekkel és a vonalzókkal. Szelleme

térképező tehetségével teret hasít kl a végtelen térbő!'. A síkrajzok eredménye tér
beli épület.

A színész önmagával és szerepével áll szemben. Az alkotó folyamatban önmaga
tulajdonság-csoportosításával, átélő képességével, fantáziájával és szaktudásával
másik életet teremt.

A drámaíró szemben a halállal, félelmének elűzésére játékot teremt.
A rendező szemben a szerző művével, a műben rejtőző gondolatokkal és indu

latokkal, segítőtársaival együtt egységes életőrző játékot képez a közösség félel
meinek megoldására. A remény és hit élesztésére.

A drámaíró műve hasonlatos az építész terveihez. Az alaprajz" metszet, hom
lokzat síkrajzainak összességéből a kivítelező építész felépíti a házat.

A rendező-kivitelező az író-építész terveit a maga fantáziája, világnézete és
szakismeretei segítségével rendezi térbeli játékká. Míg a kivitelező nem módosít
hatja az építész terveit, a rendező-építész egyénisége reflektorával világíthatja meg
a szerző művét.

Az iskolapadból kikérülő diák még nem alkalmas arra, hogy az alkotói munka
folyamatokat irányítsa. A részmunkálatokat önmaga még nem gyakorolta. A játék
vezető a játékból kivált. A [áték-szervező a játékosok közül kiválasztott.

"Ismerek színházvezetőket, mégpedig jó hírű helyeken, akik állítóilag művészit

akarnak nyújtani, egyúttal hívei az üzleti jellegű színháznak, és az említett vas
fegyelemnek. Hogyan tudnak ezek az emberek dönteni a munkabeosztásról és a
művészí követelményekről, amikor színészeiket könyvelők. iktatók és pénztárosok
színvonalával mérík : hogyan tudnának arról, hogy mennyí önfeláldozást igényel,
mennyi ideget emészt fel egy igazi színész művének felépítése?" (Színészetika)

Elengedhetetlen, hogy a vezető ember ismerje az embereket, akiket vezet.
A munkát, melyet irányít. Az építész is csak akkor állja meg helyét az építők

társadalmában, ha szakmai-emberi ismeretei filozófiai, szocíológíaí, pszichológiai,
anyagtaní, statikai, geográríaí, geológiai, képzőművészeti, etnográfiai pilléreken
nyugszanak.

A színhází rendező csak krísztnsi-hamleti életkorban, kellő élettapasztalatok
birtokában kezdheti meg alkotó munkáját. A legfontosabb követelmény tehát a
rendezővel szemben, hogy közösségének felelősségteljes szolgája legyen. A szín
házi rendező ember-központú, példája és célja a jelen embere. Modellje a kor em
bere. Fantáziáját a kor vívmányai itatják át. Nem másolhat, nem matricázhat. Tu
dása szerves, múltakkal átitatott.

Eredeti mű létrehozásához a kor leghaladottabb eszméit egyénisége szűrőin kell
átcsurgatnía, a múltak sugárkévéüt agyában sűríti össze. Ma a kinevezett vezető

rendező a kinevezett igazgatóval egyetértésben kiválasztja a ffiatalok közül az utód
rendezőket.

"A színhází ember csak valami baleset folytán lesz színígazgató, de hogy ha
olyan ember kerül igazgatói állásba, akit nem érintett meg a színház szelleme, ez
már a színház számára baleset, illetve szerencsétlenség." (Jouvet)
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Nyilvánvalónak látszik, hogy a vezető helyüket gondosan őrző főrendezők ná
luknál tehetségesebb rendezőt nem hozhatnak a színházhoz, mert az veszélyeztet
heti a vezető helyeket. Esetleg népszerű lesz a társulatban, ez pedig veszélyes lehet
ugyebár a művészetí vezetőre nézve. Miután a rendező forgatókönyve a dráma, lát
tatni azt csak akkor képes, ha térlátása harmonizál gondolataival. A drámát a
színpadí térben a rendező helyezi el. Térformáló ereje is világnézeti közegben mo
zog. Anyaga nem tégla, vas, cement és üveg, hanem akarat-egység, színész-ember
ség, lélekoltó rnodul és a szellem gyermekien áttetsző tisztasága. Ez jelenti az adek
vát fantáziát, az adekvát rnegielenítést.

Emberismerete az íróévaJ, költőével. pszichológuséval rokon. Organikus gon
dolatait csak így tudja a társulattal, vagy az egyes színészekkel közölni. Munká
jának legfőbb segítője a színész. Ismerni kell az embert, közölni kell tudni a gon
dolatot, sokszor előre játszani, megmutatni a színésznek a játékot és a szituációkat,
méghozzá úgy, hogy minden egyes színész a maga felfogóképessége szelint értse a
szándékot.

Ideális esetben tehát a rendező sokágú színészi képességekkel megáldott egyé
niség. Harmónia érzéke kicslszolt és magas fokú. ízlés, hatás, kifejezés, stílusérzék
öntvényben egyesül munkájában. Elengedhetetlen szerkezeií érzéke is, hiszen a
rnűszakí munkálatok egyszerűsítése és szervezése is feladata. Legtermészetesebb
tulajdonsága az igazságérzet. Lelki ereje, élesztőképessége és tűzcsiholása új len
dületet adhat a fáradó csapatnak. Munkabírását közösségí hite és megszállottsága
fokozza. Pillanatnyi kisiklás is demoralizáló lehet. Munkáját a tervszerűség és
pontosság irányítja. Felkészülésének bizonysága a lelkiismeretesség. "A tehetséges
embernek lelkiismeretesnek kell lennie, de a lelkiismeret még nem tehetség" 
írja Tovsztogonov. - "Én azt hiszem, hogy a jó rendező és a jó színész közötIt nin
csen konfliktus. Konfliktus a tehetségtelen, hanyag rendező és az életerős alkotó
kollektíva között lép fel. Ugyancsak konfliktus lép fel a rendező rnűvész és a lusta,
merev, sablonokba fulladt kollektíva között."

A rendezőnek bölcsnek és harcosnak, újat akarónak és hagyományőrzőnek. dip
lomatikusnak és konzekvensnek kell lennie. Munkájának alapja az ember-rnérnökí
logika. Fontos, hogy élete rugóít, az ösztönösséget. az őszinteség erejét, a boldogság
[átékosságát, a közvetlen terrnészetességet, a kérlelhetetlenül tisztánlátó határo
zottságot soha ne hagyja berozsdásodní. Fontos és példamutató, hogy mínden szín
padi munkát maga is el tudjon végezni a díszletfestéstál a színjátszásíg,

A csodálkozni kész gyermek-szakember csak így őrizheti meg a szeretet cso
dáját és a kapitányi tisztséget.

Az előadás az előcsarnokban kezdődik. Rendkívül fontos, hogy a közönség már
az előcsarnokban érezze, hogy egységes akarások műhelyébe érkezett. Új színházi
épületeink fa- és márványburkolataí, cirádás stukkódíszítései már az érkező né
zőnek az ál-színház sznob látszatmegnyilvánulásaít jelzik. Színházaínk új épületei
a nagyképűsködés, a parvenű előkelősködés jeleit mutatják. Más a lélek ragyogása,
más a flanc cslllogása. Más a palota, más a műhely,

A rendezőnek meg kell akadályoznia, hogy hozzá nem értő gazdasági igazgatók
sapkára kalapot, kalapra cilindert rakosgassanak, A lelkek erdejében szecessziós
csi11árokat eregessenek,

Kísérjük figyelemmel egy magyar dráma útját a szerző íróasztalától a szín
padi előadásig. Ma a szerzők nem élnek a színhází kollektívában, mert nincs szín
házi kollektíva. A színházak vezetői elidegenítik a szerzőket a műhelymunkától.

Egészséges színhází folyamatnak azt nevezem, míkor szerző, rendező és színész
együttes munkálkodása előzi meg a dráma színpadí előkészületeit.

A szerző elkészült művét benyújtja valamelyik színház dramaturgtájára.
"Dramaturgia - nemzetközi szócsaládból származik, a szócsalád végső forrása

görög. Jelentése: drámai szerkesztés, színpadi cselekmény, színpadi szerző. Mind
két szónak, mínt összetételnek előtagja a magyar dráma eredetíjével azonos, utó
tagja pedig a magyar energia eredetijével függ össze etimológiailag. A magyar szó
család közvetlen forrása valószínűleg a német. A dramaturgiának lehetett színrnű-
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vészet jelentése is. 1875-ben alkalmazzák először mai jelentésében: színhází lektor."
(Szófejtő szótár)

"Lector" latinulolvasót, felolvasót jelent. A dramaturg tehát az a színhází
személy, aki olvas. Havi illetményért színdarabokat olvas, véleményezd azokat a
színház igazgatója számára. A megírt darab tehát a darabolva sóba, a dramatur
giába kerül.

Az "alkalmas" darab az igazgatóhoz kerül, aki átadja a főrendezőnek, "a mű

vészeti vezetőnek", aki ismét átolvassa, netán olvasatlanul továbbítja annak a
rendezőnek. aki soron következik. Az "alkalmatlan" darabot elsüllyesztik valamely
fiókba.

A rendező és a dramaturg megjegyzései nyomán o szerző megkísérli kijaví
tani munkáját, Előfordul, hogy ezáltal ront eredeti művén,

A dramaturg, aki bizonyos iroda:lmi műveltséggel rendelkezik, a kollektíva
hiányának a jelképe. Az esztétika és az irodalom períféríáján él, nem helyettesít
heti sem a közös munkát, sem a közösséget.

Minden színházrnűvész természetes vágya, hogy mai darabokat hívjon életre.
Ez a törekvés jelenti a színhází ember létének értelmét. A színházi ember nyom
hatása: a kor bélyegének. a század lenyomatának felmutatása. Egy kor színhází
embereinek halhatatlanságát a létrehozott színdarabok állékonysága jelenti.

A közös munka határozza meg az előadás stílusát. A megfelelő forma szer
vesen ízesül a tartalomhoz. Tartalmatlan színházi előadásaink igyekeznek stíluso
sak lenni. ' , !

"A képlet az a jegy, amely minden középszerű alkotást hasonlóvá tesz egy
máshoz: a kivénhedt szakmai tudás paródiája. Azt jelzi, hogy egy hajdani művészí

lehetőséget névtelen alakok kerítettek hatalmukba, és mihelyt az kezükbe kerül,
gyártási eljárassá válik, és a művészet birodalmából az iparba süllyed alá." (Szta
nyiszlavszkij)

Bizonyos időszakban a magyar futball süllyedésének első jeleként válogatott
csapatunk stílusban kezdett játszani. A 4-2-4-es játékrendszer jelentette a magyar
csapat [átékstílusát. A váratlanul nyugdíjazott Sebes Gusztáv ekkor azt mondta:
"Az embert kell megismerni az edzőnek, és a játékosoknak játszani kehl tudniok.
A többit az ellenfél játékmodorához alkalmazkodva: esetenként, mérkőzésenként

több stílust, több támadási és védekezési metódust lehet alkalmazni. Stílusban
játszani annyit jelent, hogy az elilenfelek megszokván a csapat játékmodorát, il
letve modorosságát, minden esetben megtalálják az ellenszert,"

"Beszéljen érthetően. Beszéljen érthetően. Legyen ember." Ennyi kell ahhoz,
hogy valaki színész legyen. Ennyi kell, ahhoz, hogy valaki rendező legyen.

Minden darab megszülí egyedi formáját. Miután egy darab mondanivalója or
szágonként más és más, minden előadás más formájú lesz, ha más egyéniség érinti,
bogozza.

"Egyetlen olyan stílus sincs, amely minden darab maradéktalan kiBejezésére
alkalmas volna." (Redgrave)

"A színházművészet nem szállítmányozható. Attól, hogy Moszkvában zseniáli
san játszanak el egy darabot, még nem biztos, hogy a szmolenszki nézők is jó da
rabot látnak majd." (Tovsztogonov)

Utazó-virtuóz rendezőink a darab kiválasztása után rohannak megtekinteni
az eredeti előadást. Ha módjuk van rá, sokszor olyan darabot választanak, hogy
államköltségen elutazhassanak oda, ahol még nem jártak!

"Sztanyiszlavszkij művét: az ,Egy színész felkészül'-t elolvasni olyan, mintha
külföldi útra indulnánk. Mindkettő csak olyan arányban adhat az embernek él
ményt, amilyen kvalitásokat az illető magával visz." (Redgrave)

Az utazgatástól még senki sem lett tehetségesebb. Ellenkezőleg, alkalmatlanná
válhat az önálló gondolkozásra, még a munkatársak szerves gondolkozását is meg
zavarhatja, mert másolatot akar létrehozni eredeti mű helyett.

"Az a rendezés, amely nem az emberi ismeretek meleg forrásából szökik fel,
bármily sikerült legyen is technikai szempontból, mindig hideg marad. Meglehet,
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hogy csodáljak, meglehet, hogy tetszik is a közönségnek, de megindítani senkit nem
fog - -írja Tovsztogonov. Véleményem szeránt színhází gazdasági rendszerünk
nagymértékben ludas abban, hogya rendező alkotó egyéniségből adminisztratív
szervező személy lett. Az előadás szfnrevítelének hevében, a termelésí-szervezési
problémák nyomása alatt szem elől tévesztjük azt, ami művésszé tesz bennünket,
elveszítjük szakrnánk alapvető elemét, a szemléletes gondolkozást, Ez részben an
nak következménye, hogy egyeülen más szakmában sem nyílik olyan nagy tér a
dilettantizmus előtt, mínt a rendezésben. Ez magából a színház művészetéből, a kol
lektív művészet természetéből fakad.

A baj akkor kezdődik, ha szembeállítják egymással a színházrnűvészet három
oszlopát, a drámairodalmat, a rendezőt és a színészt. Az igazi színházban harmo
nikusan fonódnak egybe a színházművészetnek e pillérei. A rendező vezető, szer
vező, irányító szerepet tölt be a folyamatban. Ezért kell a felelősségről beszélni."

Mikor a darab a színészek elé kerül, már senki nem dajkálja, senki sincs ér
dekelve a darab sikerében.

Elkezdődik a kínlódás. A színészek megpróbálják a saját szájuk íze szerint
idomítani a szöveget, Mindenkí ír valamit a darabhoz. A próbákon pedig csak a
gondosan elkészített darabon lehet munkálkodni,

Rendezőink folyton érdekesek akarnak lenni, az újságíró sem talál más jelzőt

az előadásokra : érdekes. J ó lenne leszámolni ezzel a vággyal is, a vágyak ered
ménytelenségével is, érdemes meghallgatni Karinthy F,rigyes gondolatát: "Az ér
dekes szó, mint [elzője és jellemzése jelenségeknek, az Irodalomban és a közhasz
nálatban kb. száz éve vált nélkülözhetetlenné ... Nehéz volna történelmi regényt
írni, amiben mondjuk Savonarola vagy akár Rákóczi Ferenc így vélekedett volna
egy neki előadott eseményről: .nagyon érdekes'. Viszont vélekedni vélekedtek az
emberek mándíg; sőt volt idő, amikor a dolgokról való vélekedés fontosabban volt
fontos maguknál a dolgoknál, mint ma. Hogy lehet az, hogy a számunkra leglénye
gesebb szempont, az érdekesség és érdektelenség (unalmasság) nélkül megvoltak az
emberek? Abból, hogy újkeletű szóhasználat, máris következtetni lehet rá, hogy
valami változással, átalakulással lépett fel, terjedt el. 'I'alán nem indulunk el rossz
nyomon, ha a XIX. század közlekedési fellendülésével, különösképpen az újság
írással hozzuk összefüggésbe. Az érdekesség szűk fogalma, a maga sekély és cse
kély tartalmával természetellenesen az újsággal kénytelen tágulni. Természetelle
nesen, mert természeténél fogva nem bírja ezeket az arányokat: betegesen meg
duzzad, abnormális formát vesz fel és kiszorít egészséges erkölcsi normákat.

Soha ebben a korban nem fogom megtudni, szép volt-e a költői mű, jó volt-e
a cselekedet, s szorongva érzem kár folytatni az elemzést. A. szerkesztő, akinek
odaadom, az olvasó, aki végére jár, ha tetszik neki és meg akar dicsérni érte, azt
fogja mondani, nagyon érdekes, amit Ön az érdekesről mond.

De én nem érdekeset - én igazat akartam mondaní."
A rendező kötelessége, hogy igaz előadást teremtsen saját szép és jó eszközei

vel, ebben az esetben már rámondhatj uk azt is, hogy érdekes.
1965-ben járt nálunk a Royal Shakespeare Compány és velük Peter Brook, a

világhírű rendező. Káprázatos együttes-játékot produkáltak. Minden előadást szer
ves harmóniában egy akarat mozgatott.

Kétségbeejtő következtetéseket vontak le rendezőink az előadásokból. Stílus
jegyeket kezdtek másolni, és azóta is másolják ammáron hat éve. A bőrruha, a zsák
ruha általánossá vált színházaínkban, A szígorú realizmusori alapuló stílízáltságot
stílussá servasztották színpadjaínkon. Brook és társulata sokkírozó hatással volt
a színhází életre és mínthogy a memóría-kihagyás sokszor előfordul az elektrosokk
következményeként, rendezőink azóta csak Ioltokban emlékeznek színházaínk igazi
feladatára.

Gondolkozik-e valaki a megoldáson?
Hazánkba látogató keleti krítikusok és nyugati vendégek színhází életünket

egyformán színész-cerrtrikusnak látják. "Sehol ennyi jó színész, sehol ennyi rossz
rendező!"
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HOGY EMBER MARADHASS

Régi, jelképpé növekedő anekdota:
Arisztid körbe-körbefut egy piramis kö
rül; oroszlán kergeti, már-már utoléri.
Tasziló is arra vetődik. Rémülten észleli
a veszedelmet és figyelmezteti barátját:
"Vigyázz, Arisztid, mögötted az orosz
lán!" "Nem baj - hangzik a válasz -,
van egy kör előnyöm."

Ösi emberi szituáció ez, amelyet miti
kus és álombeU képek s a nagy-költé
szet látomásai is rögzitenek. Futunk.
nyomunkban oroszlán: millió, nálwnk
hatalmasabb erő, öregség, halál. De van
egy kör előnyiink. Az, hogy emberek
vagyunk, szellemileg distanciát tudunk
teremteni önmagunk meg a -világ közt,
nem tölt el teljesen a rémület, ~épesek

-vagyunk arra, hogy gondolkodva számot
vessiink életünk tényeivel, a ránk rontó
veszedelmekkel is.

"Az ember csak nádszál - irta Pas
-cal -, a természet legtörékenyebb lé
nye; de gondolkodó nádszál. Ahhoz,
hogy összetörjön, nem kell a minden
ségnek ellene fegyverkeznie. Pusztulá
sához elegendő egy kicsi pára, egy
-cseppnyi víz. Am ha összetörné is a vi
lág, még mindig az ember volna neme
sebb annál~ ami összetöri; mert ő tudja,
hogy meglval, a világ pedig mit sem
tud arról, hogy erősebb nála."

Az utcákon néhány hónap óta alko
holellenes plakátok jelentek meg: "Ma
radj józan, hogy ember maradlvass!"

Hogy ember maradhassak? Ez a fal
ragasz arra figyelmeztet (nyilván vala
miféle közérzetet kifejezve), hogy egy
környi előnyünk, nádszál-kiváltságunk
is veszélyeztetett, A nádszál nádszál ma
rad, míg össze nem törí a szél. A nyúl
nyúl marad, míg szét nem tépi a far
kas. Miránk szélnél, farkasnál veszedel
mesebb és alattomosabb veszélyek is le
selkednek: elveszíthetjük emberségün
ket, mert az nem problémátlan kivált
ság, nem biztos adottság, hanem őriz

ni való érték megvalósítani való fel
adat. A Máté-evangéliumban fölhangzó
krisztusi figyelmeztetés közelébe jutot
twnk: "Ne féljetek azokt61, akik meg
ölik a testet, de a lelket nem tudják
megölni. Inkább attól féljetek, aki a
lelket meg a testet is a pusztulásba ta
szítja" (10,28). Ez az evangéliumi inte
lem nem anyagi test és szellemi lélek,

nem a biológiai és az "örök" halál
szembeállításán alapszik. A minket fe
nyegető kétféle veszedelmet állítja szem
be: a kisebbet, amely életünkre tör, a
nagyobbal, amely emberségünket veszé
lyezteti.

Egyébként a falakon olvaslvat6 felirat
szerencsés szávaI rámutat arra is, mit
kell tennünk azért, hogy az egy kör
előnyt: emberségünket el ne veszítsük.
"Maradj józan, hogy ember martuinaes!"
A szá azért szerencsés, mert jelentése
messzire nyílik, túl a plakátszerkesztő

szándékain. Egészen oda, ahol Pascal is
folytatta a gondolkodó nádszálr61 szóló
fejtegetését: "Emberméltóságunk a gon
dolkodás. " Igyekezzünk hát jól gondol
kodni: íme az erkölcs alapja." Józanság,
gondolkodásbelí tísztaság, ezt nemcsak
az alkohol mértéktelen fogyasztás,a ve
szélyezteti. Kikezdi, elsodorja minden
fékeveszett indulat, fejünk föZött össze
csapó félelem, vágy, lvarag.

Igazuk volna hát a sztoikusoknak, s az
eszményi ember az indulatlan, szenve
délytelen ember volna? Aligha. De a
természet bennünk magunkban is föl
gyűrkőző erőivel szemben fel kell épí
tenünk a kultúra gátjait-fékjeit: hogy
ember maradjunk, még nem is jó em
ber, hasznos, híres, derék ember, csak
egyszerűen: ember.

S a kereszténység? Az ez után kez
dődik?

Krisztu.s közénk, emberségünkben ve
szélyeztetett emberek közé jött. Nem
egyszerűen azért, hogy azt, aki már az
emberség fokára magától eljutott, v-agy
ott a maga erejéből megvetette a lábát,
egy szinttel még magasabbra segítse.
Veszélyeztetett emberségünk kockázatait
vette magára, amikor vállalt,a ~ kisér
tést, az egész kísértés-teli életet. Halála
erőtt súlyos szóval azt mondta r6la Pi
látus: "Ime, az ember!"

A keresztény, vagyis krisztusi élet
rendje nem az, hogy először emberek le
gyünk, s aztán keresztény, krisztusi em
berek. Még ke1.-'ésbé, hogy keresztény
ségre törekedve emberségünkből kivet
közzünk. Krisztus azért lett emberré,
hogy az emberségünkért vívott küzde
lem méltóságáról meggyőzzön, ebben a
küzdelemben jelenlétével, kegyelmi erői
vel megsegítsen, s az ember arcát újra
Istenre villanó tükörré tegye.

TÚTFALUSY ISTVAN
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BOZÓKY MÁRIA VERSEI

Mariánshá mu~iha

(PRAGAl VERSEK)

I.

Tornyok hegyén
himbálózik az éj
fekete hálóágya:
csillag nem esik belé
üres, lyukas, hideg az éjszaka -

II.
Kivonult a beszéd mint
a szegények menete, a kámzsás
szónokok szájából, - ki a kapUIn
földet seprő, slampos
ruhában, libasorban
s a sóbálvánnyá meredt
ezüst oszlopok odabent
özvegyei lettek a szónak ...

III.

Mintha nagy istálló volna a tér
nyitott tetején behavazik a nap,
be süt a ,hó... falain tátonganak
az eltúnt ablakok:
lám, kieresztett embert s állatot
meleg, jótékony öléből a templom
a Pajta, az Ora arany
számlapján most hétszer fordul körben
a tér és úgy próbál
haladni, mintha kicsi tér lenne: percek
rövid ritmusa nem zavarja ...

IV.

Hova vigye imáját a kalmár lélek
(ki nem fohászkodik) - a költő

(kinek foglalkozása nincs) - a boltos
(ki templomba nem jár) sok-sok iroda
fülledt zugából kiömlő lélek,
Mihály arannyal stikkelt köntöséhez -?
vagy csúsztassa sóhaját Márton
fekete ajtaja alá, hol a sötétben
megpókosodott a bor
s megszikkadt a kenyér
mint a madzag, vagy kérje
Illést: vigye tekintetét fel
az oltárkép arany l a n o v k á j á n
a magasba, ne tűzzel,

mint vele történt, ne
jós/atokkal, de meneti1'ányt
ahogy Havas Boldogasszony szentélyében
történt egy reggel,
csendben. Egészen másképp

V.
Antikvárium. Penészfoltos
növények, fekete magvak
akváriuma: kékes fény lobban.
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Eltűnt Faust. Kérdezzük:
- Itt lakott-e? Családja nem
volt, talán segít a házszám:
de házszám helyett tűzoltó kereke,
medve talpa forog, rúdon viszi
a szöllőt két görnyedt, makkabeusi
paraszt. Itt nem volt ...
- Faust nem járt erre, csak Kafka.

VI.

Virraszt - ma éjjel én szállok a
hádesi mélyre, egyformán tette
ránk puha tenyerét
a csend, keresek valakit hinni
azt lehetne s a Város
Ula - sistergő - fuldokló álmokat
üzen helyette, melyben összekeveredik
a kor és a reggel: valaki kaput
nyit majd, - a lift nyikorog
mintha várkapu lenne. Ébren
oly ismerős marad
az est mintha tegnap lenne
és nem ma -

VII.

Mimózaillatot hoz valahonnan
a szél. S nyolc méterrel lejjebb,
az üvegszekrényekben
szeplős kagylók. Ez hát a tenger.

Itt jártak a svédek. S Lady
Hamilton. Mimózaillat -

Freskó. .Deo incognito -- 
Ki Ű? .. nyolc méterrel lejjebb
a tenger sok csodája
űvegszekrényekben s a szeplős földgömb ..•

VIII.

Miatta szeretem a barátnőmet

kinek nem értem a nyelvét
s mindent értek, ő is, meg én is.
Tudja, hogy valamit
szeretek ott s nem tudja, a torony-e
vagy a gótikus patika hol
titkos szóm főttek a füvek s
balzsamok mérges illata
kapaszkodott a mennyezetre,
- vagyarácsokat szetetem-e
a díszkutakon (Hol van már
bennűk az élet?) vagy tornyok
néma testén a királyt vagy csak
babonás vagyol(" bolond,
mert ő még nem ismert akkor,
mikor szívem kitéptem s napszám fogyasztottam
a napot, - csak m o s t,
amikor egy-egy perc s a szilveszter
délután már maga több volt
mint k é t s z e r az Élet
s a Kehely - mert
Ű is megjelent, - fent ragyogott
mielőtt ismét fordult volna az Év.
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NÉZD MEG AMENETRENDET!
lrta SIMON EMIL

Életében tizezernél is több vezércikket elolvashatott. Ha erre gondolt, csodála
tot érzett az újságírás és önmaga érdeklődése iránt. Persze, a tartalmukra alig
emlékezett, valamilyen általános kép rögződött benne, ahogyan az áradat elmossa,
kiegyenlíti a part részleteit, mélyedéseit, görbületeit. Megmaradt a fejében néhány
cím vagy mondat, különösebben egyik sem hatott rá. A hegyvárosi vegyigyár épít
kezéséről szóló írás azonban alaposan felkavarta. Napokig őrizte az újságót 
máskor azonnal elhasználta csomagolásra vagy begyújtáshoz, mert rettegett az idő

múlását tanúsító biwnyítékoktól.
A vezércikk sok mindenben hasonlított a többiekhez: megfelelően ünnepélyes

volt, érveket sorakoztatott fel, gondolatokat bontott ki, s felrázni szándékozó for
dulatok után harmóntiával végződött. Megismerhette belőle a több éve folyó épít
kezés menetét, értesülhetett, hogyan álltak hel(yt a munkások a bőrüket hasogató
fagyban, hogyan küszködtek a vas és a beton ridegségével. Az újságíró idézte egy
középkorú kőműves szavait, aki arra a kérdésre: - Nem bánta-e meg, hogy itt
dolgozott? - így válaszolt: - Ha nem lehettem volna itt elejétől a végéig, most
féllábúnak érezném magam.

Ez a mondás sokáig motoszkált benne, s magában motyogva elismerte, hogy
lám, a kőműves kifejezett valamit, amit őneki sohasem volt alkalma elmondani.
"Igen, az embernek a munkája révén is tartoznia kell valahová. Mi lenne, ha
elutaznék Hegyvárosba?"

Efféle gondolatok kóboroltak benne, bár tudta, hogy a hősi korszak Hegyváros
ban befejeződött, s ő már csak a mindennapok intésére mozgó sokadalom egy je
lentéktelen tagja lehetne. Mégsem tudott az ötlettől szabadulni. "Nézd meg a me
netrendet!" - zakatolt fejében ez a buta mondat. Meg kellett állnia, lüktető ha
lántékát nyomkodta. - Megőrülök ? - motyogta félhangosan. S ismét a zakatolás:
- "Nézd meg amenetrendet!"

"Rendben van, tegyük fel: elutazom" - adta beleegyezését önmagának. "De
hogyan T' - Ezzel már sokkal nehezebben tudott megbirkózni. "Addig is, tennem
kell valamit a hegyvárosíakért" .

Azokban a napokban csípősre fordult az idő, az irodát gyengén fűtötték, mégis
kinyitotta az ablakot. Reumás tagjaiban fűrészként munkálkodott a huzat, csont
jait fájdalmak hasogatták. "Ilyen lehetett az állványokon. Bizony" - gondolta.
Aztán benyitott egy kollégája, s meglepetten ráförmedt. - Nyitott ablaknál ücsö
rőgsz? Elment az eszed? - Összerezzent. Látogatója hozzá hasonló korú, megko
pott ember, ha mosolygott, műfogsora hivalkodóan kivillant. - Tán a lányokat
lesed? - hajolt hozzá bizalmaskodva, szemében a kiéhezettség s a gyomorbaj
együttes kínjával. Felugrott, becsapta az ablakot, zavartan dadogott. - Rossz volt
a levegő. - S a másik gyanakodva körülszaglászott.

Az ilyen megoldás tehát nem látszott követhetőnek. valami mást kehl kíta
lálnia, amiben nem akadályozhatják meg. Délután gyalog indult haza. A gallérját
sem hajtotta fel, ahogyan azelőtt szekta, arcát, nyakát kitartotta a szélnek. fél
kezét kesztyűtlenül lóbálta. Komótosan haladt, időérzéke megszűnt működni, Egy
szerre a házuk kapuja előtt találta magát, s a feleségébe ütközött. - Veled mí
történt? - zúdult rá az asszony hangja. - Már éppen telefonáini indultam! 
Hogy? - döbbent meg álmodozásaiból ébredve. Az asszony elébe tartotta a csuk
lóját. - Nézd csak meg az órát. Háromnegyed hat, máskor negyedre mindig itt
hon vagy!

A lépcsőn felfelé ballagva hallgatott, arra gondolt, hogy ebben a helyzetben
tökéletesen be van kerítve. Ha erőszakkal ki nem szakítja magát, belefulladhat a
saját álmodozásaiba. Vacsora közben is a várható kellernetlenségekre gondolt, ked
vetlenül turkálta az ételt, ám szerencséjére, a felesége fejfájásra panaszkodva el
vonult, így a televíziót nem kellett bekapcsolnia. ült a szoba mélyén, akár egy
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~veremben, ám valamivel könnyebben érezte magát, s a gondolatait is rendezhette.
"A legokosabb volna az egész ügyet kiverni a fejemből. De más oldalról nézve
-ez a legnagyobb vétek is, amelyet önmagammal szemben elkövethetek. Ötvenhat
éves korában az embernek joga, hogy a legkisebb hóbortjához is ragaszkodjék."
így bátorította magát csaknem megnyugodva, ám akkor eszébe jutott, hogy ismét
elvesztegetett egy napot. Megkapaszkodott a karosszékben, míntha egy mélységbe
továbbítá csúzda peremére lökték voLna. Az éveket is így veszítette el, ahogyan
ő maga fogalmazta: "nyoma veszett, s az évente lerakott papírkötegekhez hozzá
zsinegelték élete háromszázhatvanöt napnyi hiábavalóságát". Sokféle irodában ült,
-de a munkájával járó kényelmet valójában sohasem élvezte. Örökké feszengett,
méltatlannak hitte magát, bármely pillanatban bekövetkezhető leváltását várta.
"Most már bele kell vágnom valamibe" - határozta el. Ilyen erős vonzást még
sohasem érzett. "Hogyan is juthatnék el Hegyvárosba?" Végiggondolta. a lehető

ségeket. Ha a feleségének bejelenti, kérdések özönére kell válaszolnia. Az igazat
pedig neki sem mondhatja meg, azzal sem állhat elő, hogy mindenképpen egyedül
kell elutaznia. Képzeletében tisztán haslctta a faggató-vallató szavakat: - Mí
csoda? Talán rokonaid lettek ott, ahol sohasem voltak? Vagy egy fruska? Ötven
hat évesen könnyen megbolondul az ember, s a vidéki lányok mindenre képesek
a fővárosi egzísztencla érdekében! "Vegyük a másik részt" - fontoita józanabbul
- "Hegyvárosban talán annyira más, mínt nálunk? S ha mégis eljutnék oda, mit
tennék? Végül ugyanoda juthatnék." Eszébe jutott a MEH-telep, ahol már tíz esz
tendeje figyelte, hogyan hasonul egymáshoz az ember és környezete. Csörömpölő

fémhegyek, elrongyolódott papírbálák. bűzös hordók árasztották a mérhetetlen si
várságot. Száraz időben a teherautók kerekétől megőrölt salak porát kavargatta
a szél, az eső pedig végtelen tócsákat hagyott a hepehupás ,udvaron. A rozoga iro
daépületben nyugdíjkorhatárhoz közelálló, az öregség bajaival küszködő gavallérok

·és hölgyek rnondtak, s fogadtak el kibicsaklott bókokat. Olyan élesen látta őket,

hogy a kezével elhessentő mozdulatot tett.
Abban a pillanatban csoszogott be a felesége, s felkattintotta a villanyt. - Te

itt ülsz? - csodálkozott, mintha valójában az árnyképét látta volna. - Miféle szo
kások ezek, hogy magadban gubbasztasz a sötét szobában? - Nem válaszolt. Ha
azt mondja:- Mí ebben a különös? Gondolkoztam. Azon, hogy eszem, míért nem
csodálkozol? - a poklokat szabadíthatja magára. S akkor még azt is el kellene
mondania, miről tűnődött. A valóságot pedig nem mondhatta el, a hazugságtól el
ment a kedve. - Valami bajod van? - vdzsgálgatta az asszony. - Régen mon
dogatom, menj el Rácz doktorhoz. - Mi a fenének? - csattant fel hirtelen, de
már meg is bánta: ennyire nem szabad elárulnia magát. - Igen, igen, ez az 
mondta ijedten, elszomorodva az asszony -, ennyit adsz az én gondoskodásomra.

S azután sem jutott előbbre. Ha magában felépített valamit, nem számított
.akadályokba ütközött. Szorítóba került, mintha egy sűrű rácsozatú kerítésen kel
lett volna átpréselnie a testét. Egyedül nem tudott szabadulni, de segítséget sem
kérhetett.

Délután a telepvezető járta végig a szobákat. - Hétfőn az igazgató kartárs
fogadónapja, lehet jelentkezni. - Senki sem íratta fel magát, s amikor a papírral
hozzá ért, hirtelen támadt ötlettel azt mondta: - Igen, be kellene mennem a köz
pontba. - A telepvezető ránézett, arcán mosoly és sértődöttség rángatózott, 
Nem akarlak faggatni ... semmi közöm hozzá ... elvégre demokrácia van ... de
ha valami olyasmi, amit itt helyben is el tudnánk intézni ... - Nevethetnékje
támadt, most már izgatta a játék. - Ez, kérlek, magánügy, semmi összefüggésben
nincs a telep dolgaivak - mondta, mikőzben félve arra gondolt, hogy most már,
na jelentkezett, csakugyan be kell mennie az igazgatóhoz. - Ahogy gondolod 
mondta a telepvezető.

Két nap múlva visszatelefonáltak a központból, hogy minden rendben, a tit
kárnő felvezette a névsorra. Elvezte; ahogy a koldégái néztek rá, mintha távoli
utazásra készülődött volna. Hétfőn korán délután elindult, s a teleptől távolabb egy

.utcaí fülkéből felhívta a központot, a titkárnőtől bocsánatot kért, elfoglaltságára
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hivatkozott. - Majd egy másik alkalommal - mondta a nő, s a hangján érezhető>

volt a megkönnyebbülés. Kilépett a fülkéből, a gyerekes csíny szinte felvidította.
A telepre persze még nem mehetett vissza, buszra mt, elment a pályaudvarig.
Az előcsarnokban repülésre kész szárnyakként kifeszítve függtek a menetrend
táblák. Közelebb lépett, megkereste a hegyvárosi vonalat. Aki ritkán utazik, azt
felkavarja az állomások nevének egymásutánja, a számok bűvös rendje, amely
bármilyen távolságot elérhetővé tesz. Fogódzkodott a tábla szélébe, behunyta a sze
mét, érezte a vonat döccenő rohanását, hallotta a sínek robaját. - Szabad? 
mondta valaki, s gyanakodva nézte, miért áll csukott szemmel a menetrend előtt.

Zavartan arrébb lépett. Elsétált a kapuig, s azon tűnődött: megszélűtsa-e a portást,
tőle is megtudakolva az időpontot? - a vonatokról áramló tömeg az utcára
sodorta,

A munkaídő befejezésére ért vissza, találkozott a hazafelé baktatókkal, some
lyogva kerülte a tekintetüket, s olyasféle diadalt érzett, mint aki egyedül tud va
lami fontos titkot. Budapesttől Hegyvárosig hibátlanul fel tudta sorolni az állo
mások nevét.

A szebájába ment, elrakosgatta a holmiját. Már éppen indulni készült, amikor
bejött a telepvezető. kírnosdva, utcai ruhában, - Na, még vissza is értél? 
kérdezte. Erezhetőerr részletes beszámolóra várt. Pattogott a csend. - 0, nem
tart az olyan sokáig, mint egy orvosi vizsgálat - mondta. A telepvezető az asz
tal sarkára ült. - Feri bá' - mondta bizalmaskodva -, úgy veszem észre, az
utóbbi időben nem tetszik neked valami. Es meg kell mondanom, nagyon fáj,
hogy nem vagy irántam bizalommal. Pedig, ha megbeszélhetnénk a dolgokat ... 
lVIit kellene megbeszélnünk ? - Na, öreg pajtás, látom én, amit látok. Talán otthon
van valami baj? Vagy más természetű? Míntha nem találnád a helyed. - "A he
lyem" - gondolta - "talán mondhatnék valamit, de ostobaság lenne kiadni ma
gam r' - Feri bá' - mondta a telepvezető -, Székely nyugdíjba megy a jövő hó
napban. Nem volna kedved a mázsaházat átvenni? Talán strapásabb, mínt í tt, de
több a mozgás, az élet, hogy mondjam ... fontosabbnak érezheted magad. Bizalmi
állás. Hány mázsa jön be, megy ki, te mondod rá az áment. Ismered a mázsa
házat, ugye? - Igen - hebegte alig hallhatóan. Didergett, mintha hideg zuhany
alá állították volna. - Nos? - nézett rá a másik, - Ha megengeded ... - Hogy
gondolkozzál: rajta? Az csak természetes. - Ismét néztek egymásra, s nem tudtak
rnit mondani. - Kérlek szepen - kezdte váratlanul - olvastál az újságban a
hegyvárosi építkezésről? - Hegyváros ? Hol van az? - Északon. - Sohasem hal
lottam a nevét. Valami új település? - Igen, azt hiszem. Vagyis az. - Es? - kér
dezte érdeklődéssel a telepvezető. mintha titkot fedezett volna fel. "Mit is vála
szolhatnék erre T' - gondolta. - Semmi különös - mondta -, csak úgy eszembe
jutott. Hogy micsoda képességek bujkálnak az emberekben! - Bizony, Feri bá' 
hagyta rá a telepvezető. Együtt mentek hazafelé, közömbös dolgokról beszélgetve.

Harmadnap kilátogatott a mázsaházba. - A főnök mindent elmondott - fo
gadta Székely. - Nem akarsz gyakorolni? - A mérreg karjához álltak, végig
húzta a súlyzót a rézrúdon, karnpója abeosztások mélyedéseiben úgy kattant,
mint vonatok kereke a sínek hézagaiban. Lebillentette a kiakasztót, a mérleg karja
lassan himbálózott. - Jó - mondta Székely. - ügyesen elkaptadt

Örült a dícséretnek, s már reménykedve gondolt az elkövetkező napokra. Mint
ha ő maga is valamilyen mérleg karja lett volna, s élete egyensúlyának helyre
állását érzékelné, - Nem lesz itt semmi baj - erősítette meg Székely, s akkor
először parányi irigységet fedezett fel a hangjában.

A halál nem pont az életünk mondatának végén, legfeljebb pontosvessző, ami
után újabb mondat következik.
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DOKUMENTUM
I LITURGIKUS MEGÚjULiS HELYZETE

Arturo Tabera bíboros, az Istentiszteleti Kongregáció prefektusa 1971 decem
berében részt vett a német nyelvterület Liturgikus Tanácsának Salzburgban tar
tott ülésén, amelyen Stein trieri püspök referált a liturgikus megú lulás nyolc évé
nek eredményeiről és további igényeiről. A kardinális utólagosan levélben vála
szolt a referátumra, mely egyúttal helyzetkép is a liturgikus megújulás munká
járól, illetőleg nagyvonalú programot jelent be a továbbiakkal kapcsolatban. Erről

az egyetemes érdeklődésre számot tartó eseményről a Gottesd'ienst című folyóirat
1972. évi 2. száma alapján számolunk be.

A bíboros "jól végiggondolt" válaszának alapelveit a következőkben fogalmaz
za meg: "A liturgia míndíg úton van. Nem öncél, Az Istennel való találkozásban
és dialógusban az embert segíti, vezeti, kíséri, Istenhez fordulásának kifejezést
ad. A liturgia állandóan fejlődik, a potenciális átalakulás állapotában van. Poten
ciális átalakulást mondok, mert biztos és szilárd alapot tételezek fel, ami egyúttal
afféle .ugródeszka' is. Ezt az alapot a hagyomány a liturgikus könyvekben rögzí
tette; ezek elengedhetetlen alapjai az egységnek, mely a sokféleségben is meg
kell hogy nyilvánuljon. Az egyház, lassankénti 'növekedése és kiterjedése követ
keztében, az első századoktól a mai időkig érezte annak igényét, hogy bizonyos
szövegeket és formákat az istentiszteletben rögzítsen. Ez az önmagában helyes
alapelv egyes századokban túlzott hangsúlyt kapott, és ez idővel elvette a litur
gikus kifejezési formák hajlékonysagát és erejét, Aminek elevennek kellett volna
lennie, az nehézkes és gátló páncéllá lett. így a liturgia kitermelte a ltturgízmust,
a rítusok a rítualízmust, a rubrikák a rubricizmust ... Ezért a II. vatikáni zsinat
kívánsága és alapelvei szerínt a megújított Liturgiának is szüksége van liturgikus
könyvekre, szövegekre, rítusokra. Ezek a szilárd, de ugyanakkor eleven épület
elengedhetetlen alapját jelentik; kerülnünk kell azonban, hogy ismét megmere
vedjenek."

Ezután a bíboros, az egész egyházat szem előtt tartva, a liturgikus halvzet
elemzésébe fog. Talál kifogásolni valqt is, de alapvetően hangsúlyozza: míndent
meg kell próbálni, a jót megtartani. Az Istentiszteleti Kongregáció ajtaja mindig
nyitva van a helyes reformok índítványaí előtt, akár a helyi egyházak, akár a ví
lágegyház szintjén.

Majd a kardinális megragadja az alkalmat, hogy beszámoljon a liturgikus
megújulás elkövetkező mozzanatairól, ahogy am Rómában tervezik.
1. Hosszú út megtétele után készen áll a felnőtt-keresztelés új rítusa: hosszabb és
rövidített formában, azután értelmes kort már elért gyermekek számára; végül
tartalmazza a katolikus egyházzal zeljes közösségre Iépők felvételének rítusát.
2. A betegek kenete új rendjének megjelenése 1972 első felében várható; most
folyik néhány, még Illetékes egyházi szerv hozzászólasainak feldolgozása.
3. Az áldások (azaz a Római Rituálé második része) könyvének végső megbeszélése
tavasszal kerül a Kongregáció plenáris ülése elé. A püspöki karok jelentős fakul
tásokat kapnak új áldások bevezetésére; világiak is adhatnak bizonyos áldásokat.
4. A misekönyv és a zsolozsmáskönyv énekei: e két alapvető liturgikus könyv la
tin szövegeíhez a gregorián éneket a solesmesi bencések készítik elő más szakér
tőkkel együtt. A mísekönyv énekei (az eddigi Graduale Romanum) már nyomdá
ban vannak. A népnyelvű éneklésre a kardinális megjegyzi: "Anyanyelven termé
szetesen más lesz a járható út. A gregorián ének ritmusa nem nagyon megy a mo
dern nyelvekhez. Itt nélkülözhetetlen a teremtő munka."
5. A Martyrologium felülvizsgálata is folyik: sokrétű és lélektani nehézségekkel is
megterhelt feladat. Az összes szeriteket magában foglalja, és így inkább "Sancto
rale" lesz a neve.
6. A római "Sacramentarium" (a szentségek könyve = az eddigi Rituale) az ál
dásokat és körmeneteket is tartalmazza majd a szentségek rendjén kívül.

A fentiek szerint nyolc hivatalos liturgikus könyv lesz: Misekönyv, Olvas
mányok könyve, A míse (latin) énekei, A szentségek könyve (Rituale), A püspöki
szertartáskönyv, A zsolozsma, A zsolozsma (latin) énekei, a Sanctorale. Ezekhez
csatlakozik még egy új imakönyv (Liber precum), amelyik a legáltalánosabb és
elterjedtebb vallási gyakorlatokat tartalmazza, átdolgozva természetesen és harmó
niába hozva a ltturgiával.
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További tervek: újságírók, televíziós és rádiós szakemberek tanulmányi cso
portja foglalkozik a liturgiában az audio-vizuális eszközök felhasználásával, hisz
nem kis lelkipásztori jelentőségük van például a lJiturgik,us cselekmények rádios
és televíziós közvetítésének.

Ugyancsak folyik a munka a misén kívüli eucharísztia-tiszteletre vonatkozó
korszerű szabályalkotások terén; ide tartozik a mísén kívüld áldoztatás, a világiak
által történő áldoztatás, a szentségírnádások, az eucharísztíkus körmenetek rend
je stb.

Végül a Mária-tisztelet és a liturgia témakörben is kell, hogy eligazítást nyújt
son az Istentiszteleti Kongregáció. Ezen a téren meglehetősen ellentétes nézetek
uralkodnak; egyeseknek túl kevés, másoknak túl sok az a szerep, amit az új li
turgia a Mária-tiszteletnek juttat. Ebbe a kérdéskomplexumba tartoznának: a ró
zsafűzér, májusi ájtatosságok, litániák stb.

A kardinális még két fontos munkaterületre mutatoet rá a Kongregáció mun
kájában. Az egyik: új eucharisztikus imák! megjelentetése, amelyre már előrelát

hatólag az 1972 évben sor kerül; a másik a gyermek és ifjúsági mísék problémája.
Pszichológiai és pedagógiai szempontból is szükséges lenne alapvetően átdolgozott
szentmise gyermekek számára; ezzel a témával márís több tanulmányi csoport
foglalkozik. (Megjegyezzük, hogy a kardinális csupán egyetlen fontos témáról hall
gatott: a bűnbánat szentségének megújított liturgiájáról. A jelek szerínt ezen a té
ren még nincs a fontos kérdésekben döntés.)

A továbbiakban hangoztatta Tabera bíboros, hogy a liturgikus megújulásban
nincs "leállás". A megújulást tovább vezeti Róma, és még jobban kívánja ezt
tenni, mint eddig tette. Felhívja a püspöki karok figyelmét a miséhez kiadott
Altalános Rendelkezések 6. pontjára, amely szerint a püspökök "saját területükön
hozhaltnak olyan rendelkezéseket, amelyek figyelembe veszik az egyes népek és
országok, valamint különféle közösségek hagyományait és adottságait."

SÚLYMOS SZILVESZTER

caMllO TORRES ~DESI.Ylíllíl
Camilo Torres-ről, a kolumbiai forradalmár papról, aki a geríllák soraJiban

esett el, egész Latin-Amerikában megemlékeztek halálának évfordulóján. Kubá
ban ugyanúgy tisztel:ik őt a marxíisták, mínt a keresztények. Fidei], Castro mínísz
terelnök is elnsmerően méltaeta, mert "a népe felszabaditásáért harcolókkal együtt
ment a halálba". Castro a forradalmi egység szimbólumának nevezte Camílót, aki
az egészlatin-amerikaJi nép felszabadítási harcának jelképe lett.

Az Egyesült Allamok-beli Kansas City-ben megjelenő National Catholic Re
porter munkatársa, Mary Lou Suhor írja meg ezt azzal a beszélgetéssol kapcsolat
ban, amelyet Camilo Torres édesanyjával folytatott. Ugyanakkor megállapítja az
újságírónő, hogy az Egyesült Allamokban még azok a keresztények ís keveset
tudnak Camilóról, akik "nyiitott"-nak tartják magukat. Néhány hónappal ezelőtt

történt, hogy egy jól ismert folyóirattól felhívták az amerikai katoííkusok latin
amerikai irodáját. A következő beszélgetés zajlott le:

- Tudjuk, hogy kockázatos és költséges dolog ez, mégis szeretnénk kapcso
latba kerülni a kolumbiai geribla-mozgalommal, interjút szerétnénk készíteni Ca
milo Torres-zel.

- Nos, . ez sokkal nehezebb lesz, mint gondolnák - hangzott a válasz. Carritlót
megölték, még amikor a felszabadító hadseregben harcolt.

- Ne tréfáljon! Mostanában ? - felelt a kérdező.

Pedig a Latin-Amerikában oly híres forradalmár pap nyolc éve, 1964-ban vesz
tette életét, miután több mint 120 napot együtt töltött a Nemzeti Felszabadító Had
sereg gerilláíval.

Nemrégiben - írja Mary Lou Suhor - Havannában találkeztam Camilo édes
anyjával, Isabel Restrepo Torres-zel, akivel arról beszélgettünk, mít jelentett Ca
milo életében a forradalom gondolata. Isabel Restrepe Torres, túl a hetvenedik
évén, ismert személviség Kubában. Gyakran jelenik meg FideI Castro oldalán,
aki felajánlotta neki vendégszeretetét, és csak .rnamttav-nak, anyácskának szólítía,

Édesanyja talán mindenki másnál jobban ismeri Camálo lelkületét. Szeretettel
beszél fiáról:
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- Forradalmárnak lenni azt jelenti - mondja -, hogy úgy cselekedjünk, ahogy
Fidel cselekszik. TáPliilnli az éhezőket, orvosi kezelésben részesíteni a betegeket,
lakáshoz juttatni azokat, akik embertelen körűlmények között élnek. Ez az, amíért
Camilo életét áldozta Kolumbiában. És nagyon aggódott, mert úgy látta, hogy az
intézményes egyház míndaddig képtelen erre, amíg a hatallimasokkal, az uralkodó
osztályokkal 'i.lyen szoros kapcsolatban marad.

Isabel Restrepe Torres i'tt fiának 1965-ös kiáltványára célzott, amelyben meg
magyarázta helyzetét keresztény társainak, s amelyben Szent Pál szavait vette
alapul: "a felebarát szeretete betölti a törvényt".

- Camilo azt mondta - így az édesanya -, hogy ha a felebarát szeretete
igazi, akkor törekednie kell arra, hogy eredményes is legyen. És ha a jótékony
ság, alamizsnálkodás, a néhány ingyenes iskola, amit ez a "jótékonyság" lehetővé

tesz nem táplálja az éhezők többséget, nem ruházza a mezitelenek többséget, nem
ískoíázza a tanulatlanok többségét, akkor hatásosabb, eredményesebb módokat kell
keresni.

- Nem várhatjuk, hogy az előjogokkal rendelkező kisebbség önként felkí
nálja a megoldást, mert akkor arra kellene kérnünk őket, hogy áldozzák fel elő

jogaikat az egész nép jólétéért, amit persze nem akarnak megtenni.
Isabel Restrepe Torres szerint Camilo mindenekfölött abban hitt, hogy a

forradalom majd olyan kormányt hoz létre, amely úgy váütoztatia meg a társa
dalom szerkezetét, hogy a szegényeknek is lehetőségük lesz a tisztességes, emberi
életre.

- Ez volt az, amiért Carnilo meghalt - mondja édesanyja. És tudom, hogy
ő ma is élI abban a harcban, amit országában és az egész kontinensen tovább
folytatnak.

Castro gyakran felkereSIi Camilo édesanyját a Havan Libre Hotelben. Allan
dó munkatársat jelölt ki, aki segédkezik neki emlékiratai megírásában. Jelenle
gi segítőtársa Yolanda Alfonso.

Megkérdeztem Yolandától, vajon szomorúvá teszi-e Isabel Restrepo Torres-It,
ha Camilót emlitik előtte.

- Nem, megszokta már, és küldetése részének tekinti, hogy róla beszéljen.
Azt mondja, neki a híres szívátültetések semmi újat sem [elenteetek, mert Ca
milo szívét már átültették őbelé.

A szikár, őszhajú Isabel Restrepe Torres bárhová megy, mindenüvé elviszi a
felszabadítás üzenetét, különös báj jal és csípős szellemességgel fűszerezve szavait.
Gyakran jelenik meg hivatalos fogadásokon. Egyszer a pápai nunciaturára ment,
ahol épp kihallgatás volt. Mindenki ünnepélyesen Viselkedett. Ö kezet nyújtott a
nunciusnak, és azt mondtas "Buenos dias, companero nuncio" - Jó napot, nun
cius elvtárs.

Carnílo édesanyja elégedetlen az intézményes egyházzal. Legalább húsz leve
let írt a pápának és a különböző álbami hivataloknak, hogy megpróbálja Vissza
szerezni Camílo holttestét. (A kolumbiai kormány utasítására ugyanis Camilót tit
kos helyen temették el, nehogy a sír zarándokhellyé váljon.) Egyszer sem kapott
választ,

- Camilo azt mondta - folytatja a beszélgetést Isabel Restrepo Torres -,
hogy az egyház időleges hibáin ne botránkozzunk meg. Az egyház emberi. A fon
tos az, higyjünk abban, hogy az egyház isteni eredetű is. Ha a keresztények tel
jesítik a felebaráti szerétet parancsát, akkor az egyházat erősítik.

- Családunk némely tagja bírálta Carnílót szocíalista volta míatt. AztilIí
tolták, hogy elárulta örökségét. Ilyenkor persze spanyol arísztrokrata származá
sunkra céloztak. De indián vér is volt a családban, s én azt mondtam nekik, Ca
mílo annak engedelmeskedett. Vagy ha akarják, tekintsék úgy, hogy a spanyol
Kolumbus nyomába lépett azért, hogy új világokat fedezzen fel.

Kubában gyakran tartanak olyan gyűléseket a nyílt szellemű katolikusok és
protestánsok, melyeken Camilo szerepét és [elentőségét közösen méltatják. És remé
lik, hogy a keresztény-marxista dialógusban is megvalósulnak majd ezek a talál
kozók. Valószínű - írja az amerikai újságírónő -, hogy maga Castro miniszter
elnök is támogatja ezt a gondolatot, mert a Catnilo Torres-ről elnevezett poli
klinika felavatási ünnepségéri azt mondta: Camilo esete azt bizonyítja, hogy "a
haladó gondolkodású emberek, akik őszintén és emberi módon gondolkodnak, van
nak hivatva arra, hogy a forradalmi feladatokat véghezvigyék. Ebben a forra-
dalmi harcban egy napon marxisták és keresztények kül]jönböző eszmélű és
különféle hitű emberek - is találkozhatnak majd". MAJOR BALAzS
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NAPLÓ
SZÍNHÁZI KRÓNIKA

A magyar nyelv értékeinek ugyanaz
a féltő, igazságot kérő, szenvedélyes
gesztusa hivta életre az iskolai tan
anyag szürkeségéből Létay Klára estjé
ben az Arany halladákat - érzékeltet
ve a lélek legmélyebb tartományaiból
is üzenetet hozó modern tartalmakat -,
mint Ékes-érdes anyanyelvünk című elő
adóestjében Bánffy György törekvését a
magyar nyelv szivós életerejének, múl
tunkat, jelenunket és jövőnket egybefo
gó gazdagságának felmutatása érdekében.

Létay Klára Zeneakadémiai előadó

estjében - melyben Arany eredeti dal
lamai is megszolattak: Bordás György
énekes és Mosóczy Miklós gitárművész

tolmácsolásában - közismert és már
már feledésbe hulló balladák egyaránt
szerepeitek. Rákos Sándor bevezetőjé

ben a zene és költészet egységét őrző

és a balladák izgalmas, elhallgatásos-ki
hagyásos technikájállal modern méiuté
lektani tartalmakat is közvetítő költőt

idl'izte. Létay Klára egy nemes előadó

művészet határtalan alázatával szólaltat
ta meg ezeket a balladákat, a hagyomá
nyos, társadalmi-népi és történelmi bal
ladai tagolást az előadás ezerkezetére is
érvényesnek tekintve. A paraszti tárgyú
balladáknak közvetítésében is ez·a mo
dern izgalmú lél'ektani vizsgálódás ve
zérelte elsősorban az előadóművésznőt,

kár, hogya műsor első felének csúcs
pontjául a ma már kissé me lodrama
tikusnak tűnő, a drámaiságot inkább
külső eszközökkel felcsigázó Tetemre
hívást választotta. A jól felépített mű

sorban a Szőke Pannával- lélektani vo
natkozásban - a Tengeri hántás elő

tanulmányára hívta fel a figyelmet, Az
ünneprontókban a pokoli kavalkád dé
moni látványát élő tablóvá, valóságos
[elenetté varázsolta, mintha nem is egy,
hanem több ember szenvedélye, félel
me tomboIna a pódiumon. A Tengeri
hántás tolmácso1.ásakor a történet me
sévé párolását figye~hettük meg, Létay
Klára egyszerre élt benne a történetben
és a Twkorica-hántás közvetítő-mesélő

közegében, s ugyanakkor ennek a közös
tudattá válásnak, Teözös mesévé lénye
gülésnek is a megtestesítőjevolt. A Vö
rös Rébék különös, szaggatott meséjét,
babonds döbbenetű montázsait a go
noszság mindent túlélő démonikus ere
jévé növesztette, a Hídavatásban az
expresszív látomásosságot, az Agnes
asszonyban az őrülettel való viaskodást
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emelte ki. A Tetemre hívás melodrama
tikus avultságát Létay Klára sem tudta
igazán drámaivá emelni, csak a gyanú
sítás atmoszférája volt a ballada tol
mácsolása sorá:n igazán modern. A tör
ténelmi balladák nem teljesen egyenle
tes elűadásából messze kiemelkedett a
Zács Klára ének-szavalat kettősségére
hangszerelt bravúrja. Arany magyarság
feHá aggodalmát csenqette ki a ravasz
gonoszság és féktelen bosszúvágy árnyal
ta tragédiából az interpretálás. Kár, hogy
a történelmi balladák egyetlen drámai
tömbű kiszakadtsága után még pontot
tett az előadásraa különben nagyon
szépen előadott Epil'ógussal.

Bánffy György nemes veretű szándéka
a magyar nyelv szépségének revelá1.ása,
anyagának közkinccsé tevése volt. A Ha
lotti beszédtől XX. századi irodalmunkig,
sőt a tolvajnyelv, jassznyelv ellentmon
dásosan "gazdagító" folyamatáig húzta
meg előadóestjének gondolati ívét. Mínt
valami ünnepi szertartás papja ízlelget
te, tette közös örömmé az Egyetemi
Színpad pódiumán a Halotti beszéd és
az Úmagyar Mária siralom ódon sza
vait. Janus Pannonius epigrammájával
a jogos nemzeti öntudatnak azt a fér
fias keménységét éreztette, amely igazo
lást nyert Gateotto Marzionak a ma
gyar nyelv - különböző osztályokat
egységes tudatú nemzetté forrasztó 
erejét bizonyító soraivaL Az a vissza
fogott szenvedély, tisztán zengő vagy
az Ö1'öm játékos regisztereiben emel
kedő orgánum, szinte papos áhítat és
komolyság, amely Bánffy György elő

adói hangját jellemezte, Balassi Szép
magyar komédiája elé írt, életörömöt
felszikráztató előszavát, Károli Gáspár
metajoriküs tömörséggel szól6 Biblia
fordítását, a Szigeti veszedelem Zri
nyi jének kemény, férfias, búcsúzó fáj
dalmát megidézve. újabb és ú.iabb tük
röt tartott elénk, amelynek képéből

nem hiányoztak az európai szellem ér
zékeny hallású nagyjainak elismerései
sem. V örosmarty hexametereinek skan
dálásával a magyar nyelv különös ze
néjére figyelnek fel az angolok Sze
mere Bertalan szavalása nyomán, Ju
les Romain a finn és magyar nyelv ro
kon hangzását keresve a magyar szó
férfias ere,jéről, tömörsénén31 értekezik.
Színes tolmácsolással idézi fel Bánff'lJ
nyelvünk meg1Íjításának nagy időszakát,

a XTX. századi ortológus-neológus pár-



viadalt, szellemes interpretálással a
Moiuiolatot és diadalmas, fölényes hu
morral a Felelet a Mondolatra címú
vitairatot. Beszél a megújított, modern
tartalmak közvetítésére is alkalmassá
vált nyelv újabb megpróbáltatásáról, az
idegen szavak, kifejezések nyelvünk ma
gyar szókincsét elnyeléssel fenyegető

áradatáról. Kosztolányi két műve, Kü
csük, a török lány című novellája és
egy nyelvészeti tanulmánya, mutatja a
nemzeti szókinccsé lényegített idegen
származású szavak nyelvünkben való
otthonos jelenléte és az idegen szavak
veszedelmes dömpingje közötti különb
séget. Nyelvünk egészséges életereje túl-

KÉPZŐMŰVÉSZET

B u d a p e s t i k i á II í t á s o k. Már
ciusban nyílt meg a Műcsarnokban 
Frank János művészettörténész gondos
rendezésében - Miháltz Pál Munkácsy
díjas festő tárlata, amelyen a mester
újabb munkáit - 1969-es kiállítása (és
súlyos betegsége) óta készült tempera
képeit, akvarelljeit és grafikáit - 'lát
hattuk.

A tárlat alkalmából a budapestá rá
dió munkatársa meginterjúvolta a mű

vészt, aki ars poetícáját így foglalta
össze: "Mindig szerettem a lényegre
mutató egyszerűséget, a felszín alatit a
szerkezetet, a megmunkálás tartalmas
ságát, a Ielkíállapotomat kifejező szí
nek örömét... Arra törekszem, hogy
munkáim ne irodalmi közlések legyenek
és ne Illusztráeíók. Képet szerétnék lét
rehozní, olyan képet, amely gyónássze
ru önva!l:lomás... Nem hiszem, hogy
konzervatív festő lennék: érdekel (sőt

ízgat) a jelen minden kísérletezése, igaz
viszont, hogy mélyen bennem él az
elmúlt korok csodálatos és magasrendű

művészí megnyilatkozásainak szeretete
is. így tehát keresem a szintézíst. a
hidat, amely a mÚ'litat összekapcsolja
a jövővel. Ez az én utam."

A kiállítás anyaga azt tanúsítja,
hogy a művész maradéktalanul meg
tudja valósítani - az idézett szép so
rokban megfogalmazott - festői prog
ramját; szentendrei, óbudai, margitszi
geti, soproni, esztergomi, eperjesi 
olykor szimbolikus jelentést hordozó 
város- és ,tájképei, mesterí színhang
szerelésű enteriörjei, nemegyszer drámai
kifejezésű önarcképeí egy vérbeli fesrtő,

egy kiváló művész alkotásai.

élte, legyőzte az 50-es évek elszürkítő

sematizmusát is, a sematizmus korának
újságírói cikke és a 60-as évek nyaka
tekert-száraz közgazdaságí írása után di
adalmasan-gazdagon csendült fel J'/))hász
Ferenc balladás-mesés hangja, Weöres
versének szinte mindenféle hangélmény
érzékeltetésére alkalmas zeneisége. Bán
ffy éreztette, hogy ennek a nyelvnek
már nem árthatnak az argo, a jassz
nyelv kinövései sem. Csörsz István Sí
rig tartsd a pofád című riportregé
nyének megidézése után Illyés Gyula
Koszorújának vallomásos-vulkanikus
forrósága zárta az előadást.

VIGH BÉLA

A hajlott életkorban járó művészek

legtöbbje múlt j ából él. felhalmozott
szellemi kincseat fogyasztja. Miháltz a
ritka kivételek közé tartozik, ő ma is
képes előrelépni. Úgy tűnik, a mester
éppen ezekben az esztendőkben - 1970
ben és 1971-ben (élete nyolcadik éV'ti
zedében) alkotott munkáiban - ért fel
pályájának csúcsára. A "Szentendrei
emlék", a "Kék rekviem", az "Összel",
a "Zöld önarckép", a "Vörös mező", a
"Kép Szent MiháIDIyal" című festmények
nem csupán a művész töretlenül ívelő,

következetesen épülő életművének büsz
keségeí, de a XX. századi magyar fes
tészet egészének is fontos, nagyszerű

darabjai.
A Kulturális Kapcsolatok Intézetének

~állítótermében március közepén közös
kiállítást rendezetrt három művész:

Kondor Béla festő, Melocco Miklós
szobrász és Pásztor Gábor grafikus. Arz
egy generációhoz tartozáson (mindhár
man a 30-as években születtek) és a
barátságon kívül egyéb nem fűzi őket

össze; törekvéseik iránya, művészet

szemléletük még csak távoli hasonlósá
got sem mutat. A tárlat anyagának he
terogén volrtáért viszont kárpótJliást
nyújtotrt a bemutatott művekből kibon
takozó összkép változatossága,

A kiállítás három résztvevője közül
Kondor Béla a legsúlyosabb egyéniség,
Első - 1960-as - önálló kiáJJLítása óta
festői és grafíkusí rangja nem kétséges.
(Jól emlékszem Berda Józsefnek, a köl
tőnek lelkes szavaira, aki a kis Fé
nyes Ado1f-terembeli kíálbítást megnéz
ve Kondort "a magyar festészet Rím
baud-já"-nak nevezte egyik beszélgeté
sünk alkalmával.) Az 1965-ös és 1970-es
gyűjteményes Kondor-kiállítások a mű-
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vész munkásságának kiteljesedéséről

számoltak be; iskolák, irányzatok ska
tulyáíban el nem helyezhető piktúrá
jának megjelliölésére éppen a közelmúlt
ban szűletett meg egy frappáns termi
nus technicus: .Jcatartíkus kondoríz
mus" ...

A Dorottya utcai teremben látott mű
vek (Krisztus-kompozíciók, Kórus 1.,
Kórus II., Balatoni emlék, Dózsa
György-triptichon, Bukott angyal, Egy
Bartók-opera díszletterve) Kondor mű

vészí fejlődésének újabb emlékezetes ál
lomásai. E művek megerősítik Dávid
Katalin véleményét: "Kondor BéIl:a igazi
művész; látomásai félelmetesek és le
nyűgözőek. .. Rokona a poklot és a
mennyet megjárt Danténak. a rejtelmes
víziókat átélt Hieronymus Boschnak s
a kis méretükben is monumentálís iko
nok alkotóinak. Kondor azt teszi, amit
minden idők legnagyobbjai tettek: meg
eleveníti a kor misZJtériumát... Menv
nyire érti az embert, gyengeségeit és
erejét, bátorságát és félelmeit, többet
akarását és megtorpanásaut! De mín
denkor a szeretet, a megértés és a hu
manitás hatja át művészetét," (Dávid
K.: Kondor Béla kiállítása, Művészet,
1965. évf., 11. szám.)

Melocco Míklós négy szobra, Pásztor
Gábor két nagyméretű, nonfiguratív
vászna és imponáló technikai tudással
készült sokszorosított grafikáí számot-

ZENEI JEGYZETEK

(FERENCSIK JANOS HANGVERSE
NYE A RADIÖZENEKARRAL)

Brahms III. szimfóniáját a boldogság
vallomásának szánta, s egy-egy csodá
latos,an felívelő dallam szárnyán már
már a vágyott ideálkép közelébe kerül.
Az ő boldogsága azonban nem a tavaszt
idézi ilyenkor sem, sokkal i1l.kább az
ősz dús pompáját, az aratás, a meg-
nyugvás képét és gesztusát. Shaw
"tdétlenség"-nek érezte ezt a zenét,
számunkra a kései romantikának talán
a legnagyobb teljesítménye. S hogy azzá
válhatott, hogy ezúttal ráéreztünk a ze
ne minden szépséqére, az a pályája
csúcsán álló Ferencsik János érdeme,
aki az utóbbi évek egyik legremekebb
es.tjét vezényelte. Ahogya lassú tétel
csodálatos dallamát egészen természetes
qeeztuesa! kiemelte, a spontán zenélés
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tevő kapacitású művészek munkái; mél
tón társulnak Kondor festményeihez.

A hódmezővásárhelyi művészcsoport ..
egyik legeredetibb, legtehetségesebb
festőjének, az 1928-ban született Né
meth Józsefnek - Szőnyí István egy
kori növendékének olajtempera
technikával készült festményeiJt, néhány
szénrajzát és egy gobelinjét mutatta be
a Műcsarnok áprilisi kiálilítása. Németh
romantikus alkatú müvész, akinek
nagylélegzetű képei a falusi ember éle
tének és munkájának apoteózisát nyújt
ják. Összefogott formák, markáns, fér
fias előadásmód és népi ízek jellemzik
munkáít, amelyek közill a legéretteb
bek az utolsó évek statikus szerkezetű,

ünnepélyes hangulatú, ikonszerű fest
ményei, a "Nő hárfával" (1968), a "Le
ány citerával" (1970), "A tékozló fiú"
(1971) és a "Férfii. balalajkával" (1971).
A korábbi művek közül a szenvedélyes
koloritú "Kancsós lány" (1964) és az
Ecole de Paris (Modlglíani, Derain) ar
tísztakumát, dekoratávítását idéző "Női

hátakt" (1967) emelkedik ki. Németh
Józsefet - e kiállűtása alapján - a kö
zépkorú festőnemzedék jelentős alakjai
között kell számon tartanunk. Dr. Urlt
Endréné rendezői tevékenységét minden
elismerés megilleti; kár viszont, hogya
katalógus előszava - amelyet Mocsár
Gábor int - túlnyomórészt semmitmondó
közhelyeket tartalmaz, A szép tárlat kü
lönb katalógus-előszótérdemelt volna ...

D. l.

örömét hirdetve, az felejthetetlen pil
lanat volt. A hallgató önkéntelenül a
romantika népszerű nagyjaira gondolt,
azokra a zeneszerzőkre, akik nem keoe
sebb dallamteremtő invencióval rendel
keztek, mint Brahms. De mivé válik az
a frázis az ő zenekarukban! Megforgat
ják, variálják, s a végén már a szepség
maradék hímporát is letörlik róla. Hol
rendelkeznek annyi mfí,vészi ökonómiá
val és önkontrollal, mint Braams! Nála
a zene etikus kérdés, sikeres kortársainál
azonban fe~sejlik a l'art powr l'art csá
bítása, melynek bizony nem mindig
tudtak ellenállni. Mindezt megint csak
ennek a tüneményes interpretációnak
a hatása alatt fedezhettük fel. Mert
ez a tolmácsolás egyszerre idézte Bru
no Walter apollói s Furtwiingler dio
nüszoszi művészetét, olyan magaslatok
ra mutatott előre, melyek most tűntek

ki először a megszokás csalóka ködé
ből.



Maga az a tény, hogy Ferencsik a
capella kórusműveket is műsorára tű

.zött, sajátos feszüLtséget adott a hang
versenynek. Két oly,an alkotást is hall
hattunk tolmácsolásában, melyek 1934
nyarán a kecskeméti "Hírös hét" ese
ményei keretében kerüLtek a közönség
elé, Vásárhelyi Zoltán vezényletével, az
Öregek s a Jézus és a kuiárok. Két
teljesen különböző karokterű alkotás.
Az egyik, a Jézus és a kufárok félel
metesen drámai, izzó szenvedélyű, ön
vaHomásnak is érvényes mű, a művé

szet tisztaságának és érintetLenségének
szimbóluma. A Weöres Sándor versre
írt Öregek inkább az élet nagy kérdé
sei fölött meditál, teljesen adekvát mó
don a költemény utolsó képével, mely
ben a költő játékosan is, ironíkusan
is, de kicsit komolyan is, fiatalon s
máris koravénen írja: "És rabok ők
már, / egykedvű, álmos, leláncolt rabok: I
hetven nehéz éva békó karjukon, / het
ven év bűne, baja, bánata -! hetven
nehéz évtől lewncolva várják ! egy
jóságos kéz, ,I rettenetes kéz ! ellent
mondást nem tűrő kéz ! parancssza
vát: I No, gyere, tedd le."

Talán nem túlzás azt állítani, hogy
Ferencsik e két mű megszólaltatásával
a Kodály-tolmácsolásoknak is új útját
vágta, híszen a magyar kóruskultúra
nagyjai után is tudott még újat, isme
retlent mondani. S az intenciói szerint
éneklő Rádióénekkar (karigazgató: Sap
szon Ferenc) is bebizonyította, hogy
nemcsak hazai, hanem európaí viszony
latban is egyike a legjobb együttesek
nek, s a szépség legkülönbözőbb ár
nyalataira fogékonyan minden stHus
körnek hivatott ismerője, átélője. Nem
véletlen, hogya koncert záró műsor

száma a Budavári Te Deum is egészen
új színeket tartalmazott. s az értelm!?
zésnek is új lehetőségeit villantotta fel.

(LEMEZFIGYELÖ) Jó néhányszor
szorgalmaztuk már, hogy érdemes len
ne lemezre vinni a barokk kor legki
emelkedőbb alkotásait. ,hísz ezek ma
napság annyira népszerűek, hogy az
ilyen jellegű kiadványok színte biztos
közönségsikerre számíthatnak, még ak
kor is, ha egyszerre több felvételük
forog közkézen. Örömmel köszöntjük
most Handel VíZlizenéjének teljes felvé
telét Sándor Frigyes vezényletével (köz
reműködik a Liszt Ferenc kamarazene
kar). Ambár őszintén meg kell valla
nunk, ez a lemez nem feltétlenül nö
veli majd a barokk zene híveinek szá
mát. Híszen amennyire izgalmas, kíis
-merhetetlen, míndíg új szépségeket sej-
-tető alkotás a Vízizene közismert szvit-

formája, annyira terjengős, s a kor ze
nei átlagából nem épp kiemelked{j, mely
maqa is három különböző alkalomra
sziüetett zenemű együttese; s ilyen for
mában aligha közvetíti hitelesen és ere
deti módon az alkotói szándékot. Rá
adásul kicsit vontatott is ez az előadás.

Mintha a kitűnő karmester minden
igyekezetét és nagy tudását az kötötte
volna le, hogy hitelesen ídézze vissza a
mű születésének korát. Csakhogy azóta
századok teltek el, s ezek aligha hagy
ták érintetlenül a partitúrát. Dinami
kusabb, élőbb, elevenebb előadásban

talán nagyobb hatást tett volna a kü
lönben jó technikával készített lemez,
melunek: viszont tagadhatatlan érdekes
séget kölcsönöz az, hogy az előadók a
barokk korban természetesnek számító
díszítéssel is élnek. (Ebben Czidra Lász
ló sietett az együttes segítségére.) Az
azonban vitatható, hogy a "művészi ha
tás érdekében" szabad-e "a nem teljes
kottahűséghez ragaszkodva" meqezéuú
tatni a tételeket (LPX 11567).

A Hanglemezgyártónak szinte minden
új Haydn-lemeze tartogat valami érde
kességet, meglepetést. A két D-dúr
kürtversenyt tartalmazó lemez (LPX
11513) első meglepetése, hogy a címla
pon mindkét mű szerzőjeként Haydn ne
vét olvashatjuk, holott a jelek szerint
a Hob. VIId: 4 jelzesű versenymű alig
ha a zeneköltő alkotása. Ezt a mű stí
lusa is elárulia, s a filológiai érvek is
amellett szólnak, hogy egy Haydnnél
kevésbé eredeti, de kétségtelenül ügyes
átlagszerző alkotása. Mégis, ez mó
dot adott Tarjáni Ferencnek, ennek a
tüneményes tehetségű kürt-virtuóznak,
hogy egy átLagos kompozíciót a meg
szólaltatás tökéletessége révén klasszi
kus magaslatra emeljen s elfogadtassa
azt, amit a tények ismeretében aligha
fogadnánk el. A másik D-dúr kürt
verseny - a fiatal Haydn egyik kitű

nő alkotása - ugyancsak remek elő

adásban hangzik fel. Nem kell különö
sebb jóstehetség ahhoz, hogy előre je
lezzüka lemez sikerét. Az előadás tö
kéletessége ugyanis sokszor többet je
lent, mint egy mű szerzőségének hite
les volta.

A másik Haydn-lemez (LPX 11527)
'szintén tartalmaz olyan művet, mely
nek hiteles voltát erősen tagadja a ku
tatók egy része. A Karmesterválasztás
című "komikus kantátá"-nak ugyanis
nincs eredeti kézirata. csak másolatát
őrzi a Széchénui Könyvtár Zeneműtá

ra. Igaz. a másoló a nagy klasszikus
mestert titnteti fel a mű szerzőjéül. És
az is kétségtelen, hogy ez a rendkívül
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szellemes, ötletes alkotás, melyben a
szerző meglehetősen áttételes módon
ugyan, de bírálatot mond a túlhaladott
nak érzett mitologikus opera mufaja fö
lött (Gluck korszaka ezl), s ugyan
akkor az élet és a jó bor kultuszát
hirdeti, mindenestőlHaydn mentalitására
vall. Ha nem is az ő alkotása, szíve
sen elfogadjuk annak, s ez máris in
dokolja Szekeres Ferenc választását. aki
a Budapesti Madrigálkórus (kariqazoa
tó: Czigány György) élén vitathatatlan
sikerre viszi a művet.

A lemez másik oldalan néhány, jó
részt alig hallott Haydn-kórusmű sze
repel, melyeket leginkább az a tény

FILMEK VILÁGÁBÓL

HOLT VIDÉK (magyar, színes). 1rta és ren
dezte: Gaál István; kép: Zsombolyai J.;
zene: Szöllősi A.; rösz.: Törőcsik M., Fe
renczy L., Patkós 1.

Előző filmjében (Magasiskola) Gaál
még azt elemezte, mennyire válik a
dresszúra során rabbá maga az egyén
is, aki a dresszúrát alkalmazza. A szi
gorú rendbe szervezett selvmásztelep
világának puszta látványa többet rejtett
mag/Iban, mint a látvány maga, a re
alista környezetrajz mögött egy egye
temes kérdésekkel vívódó rendező pró
bált válaszolni korának létkérdéseire. A
Holt vidékben GaáJ1' mínden eddigi film
jénél következetesebben végigjárt egy
gondolatot, s ezen az úton - a női fő

szereplő sorsában - eljutott az érde
mes megmaradás kérdésének fölvetésé
hez. A kihalt faluban visszamaradó há
zaspár történetében nem a férfit állí
totta Gaál a film középpontjába, aki
eHentmondáSlt nem túrő hitével okozója
lett a tragédiának, hanem a feleségét,
aki megpróbálta magát alávetni ennek
a megszállottságnak, s míkor ez sikerül,
egyben az esélyettől is megfosztotta ma
gát. Egyfajta elidegenedés játszódik le a
két ember között. A pusztuló vidéken,
a "történelem perifériáján" a férfi to
vábbra is ki akar tartani, és ragaszko
dik ahhoz, hogy megvalósítsa eszménye
it, Nemcsak feleségét, önmagát is haj
szolt munkára kényszeríti, hogy egy
szer majd - valamalven távold jövő

ben - élvezhessék munkájuk gyümöl
cseit. Önző szerzésí vágyának valójá
ban az is kapóra jön, hogy az emberek
elmenekültek a kietlen vidékről, mert
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kapcsol össze, hogy autográf kottapél
dányukat a Széchénui Könyvtár Zene
műtára őrzi. A Tóbiás visszatérése cí
mű oratóriumból való viharkórus (Az
erejét vesztett pillanat címmel fordí
tották magyarra) érett remekmű, a ,,vi
har" című madrígál félelmetes vízíÓ..
mely már a romantika természet-szem
léletét előlegzi. A dánok kórusa pedig
pompás, fényes zene, mely mintha Hiin
del valamelyik oratóriumának győzelmi
,himnusza lenne. Mindhárom alkotást a
felfedezés örömével hallgattuk, s a ki
tűnő' előadás, az örvendetesen jó tech
nikai kivitelezés s a szép címlap egya
ránt oka örömünknek.

RÖNAY LASZLÓ

így az is az övé lehet, amit mások el
hagytak. Az embertelen magány és cél
jainak kizárólagossága jól elférnek egy
mással.

Gaál nem vele foglalkozik elsősor

ban, mert ő nem idegenedett el, hanem
azonosult ezzel az állapottal, annyira
hisz ugyanis céljának helyességében 
a mintakertészet megvalósításában. a
vagyongyűjtés értelmében -, hogy eh
hez nincs szüksége emberekre, legfel
jebb engedelmes munkatársakra, Eny
nyiben az önként vállabt dresszúra rab
ja ő is, akárcsak a Magasiskola soly
másza, érzéketlenné válva mínden más
iránt, ami nem őbelőle származik, s
nem az ő célljalival függ össze. Az igazi
főhős a felesége; házasságával és gyer
mekével egy életre a férjéhez kötötte
a sorsát, s a paraszti élet törvényei
alapján tudja, hogy megmaradása csak
az általuk adott keretek között kép
zelhető el, melyet egyedül, magára ha
gyatva nem tudna már föladni. A ki
halt faluban kell maradnia a férje
mellett, de számára így az élet ér
telmetlen, mert hite és céljai nem azo
nosak a férfiéval.

A nő vívódását Gaál a pusztuló fa
lu kísérteties képei közöt] [átszatja le.
Az esténként terjengő fehér köd, a ki
halt utcákon visszhangzó lépések, a
magányos vízhordás a kútr61, a bedesz
kázott ablakú, roskadozó házak, a vá
rosi piacra vezető magányos erdei utak
töltik ki a film lá:tványvi1ágát. Mégis.
a téma - az elhagyott falu - ellenére
sem érezhető semmiféle nosztalgia. A
rendezőnek eszébe sem jut, hogy magát
a falu sorsát sirassa, távol áll tőle a
narodnyik-líra, vagy a népiességbe bur-.



kolt nemzethalál gondolata. Az asz
szony sorsában elsősorban az foglalkoz
tatja, hogy van-e értelme a megmara
dásnak olyan feltételek között, ame
lyekkel csak szelgal alázattal, az egyé
niség és a saját hit föladásával lehet
azonosulni. Valószínű epikus indítékai
nak tulajdonítható, hogy nem játszat
meg látványos drámai összeütközéseket
a házaspár között ; tartózkodóan meg
rajzolt látványmotrvációkkal érzékelteti
az asszony vergődését. sóvárgását az
emberek közé, meg a köd, a magány,
a félelem sugallta gondolatokat a kút
kávája vagy a kőbánya szakadéka előtt.

Tulajdonképpen nem annyira a drá
mát, mínt inkább a drámát környező

légkört, a felszín alatti nyugtalanítót
rajzolja meg hideg, csillogó, őszies szí
nekkel.

Ebben a környezetben az asszony ön
vádjai valójában férjének könyörtelen
megszállottságát kompromíttálják ; szere
tétlenséggel vádolja magát, mtivel
igyekszik magában keresni a hibát. ho
lott nem ő az, aki nem szeret; aláza
tos próbál lenni, holott csak férje irgal
mának hiányát pótolja vele, A film cse
lekménye során a rendező fokozatosan
juttatja az asszonyt ahhoz a felisme
réshez, hogy viselnie kell a keresztet,
mert nincs más választása. De amikor
végre eljutott addig a pontig, hogy azo
nosuljon a sorsával, ismeri fel teljesen
helyzete kilátástalanságád. A film be
fejező képein a nőnek már nincs arca:
Gaál alakját a fény és a karnera közé
állítja, amitől vonásai sötétben marad
nak, csak lehajtott fejű, magányosan ál
ló szelíd alakjának fekete körvonalai
láthatók fölnagyírva a tájban, mint az
olyan emberé, aki végre tudja hajtani
a legnagyobb áldozatot, a személyíség
föladását egy tőle idegen dolog érde
kében, de ezzel az élete is értelmét
vesztette. A kikényszerített önfeladás
bumerángja itt üt vissza, ezen a pon
ton vált át önmegsemmísítésbe: lelki
drámájának azonban nincs semmiféle
beteges rnotivácíója, az egészséges em
ber reflexeivel lép a szakadékba, mert
kilátástalan helyzetbe, az értelmetlen
megmaradáséba került. Azáltal. hogy
csak egy lehetősége maradt, melvet vál
lalni kénytelen azonosulás nélkül, ezt

az egyet tagadja meg, mégis érvénye
síitve a kettő közül való választás
kényszerítő igényét. s ezzel egyben
megaláztatásának is véget vet.

Gaál a parabolikus történet filmrevi
telében míndvégíg megmaradt az esz
köztelen realizmus stiláris világában,
valahol így is jelképezve a visszavo
nulás gesztusát. Betétjeleneteiben
mint a Kanadából hazalátogatóké, vagy
a piaci jelenetek - elsősorban a kör
nyezet periferikusságát állítja előtérbe.

Ez a provinciálitás azonban nem első

sorban az elhagyott falura, hanem a
férj egyoldalú elkötelezettségére, kissze
rű szerzési ösztöneire vonatkoznak. Az
öreg parasztasszony a szomszédban va
lamiképpen a feleség sorsának értelmes
változatát képviseli. Nem valamilyen cél
kényszere tartja vissza a faluban. ha
nem belső szükséglet, melyre kívülről

senki sem kényszeríthető, s ezért de
rűsen néz szembe az elrnúlássak

Nyilvánvaló, hogya Holt vidék drá
máját nem az elnéptelenedő környezet,
hanem a férj magatartása okozza, hisz
a történelem perifériáján élni önmagá
ban még nem tragédia. A férj alakja
azonban - nem annytra az őt játszó
Ferenczy István, mínt inkább a forga
tókönyv hibájából - egy fokkal jelleg
telenebbre sikerűlt, mint amilyenre a
film koncepciója szempontjából szükség
lett volna. Az olykor már dokumerr
tumszerű környezetrajz elnyomja a sze
replőket, maguk is provinciátlisakká vál
nak, szemben a gondolat egyetemessé
gével, melyet Gaál szándékai szerint
képviselniök kellene, s így képtelenek
teljesen kibontakoztatni a . gondolati
mélységet, Pedig ebben a filmben Gaál
í llúzíótlanul csupasz etikai következe
tessége mögött komoly kihívás rejlik
minden önáltatással szemben. Az esély
telenséggel való leszámolás maga is
esély, de lelkierő kell hozzá. Szellemi
életünknek Kölcsey óta visszatérő mo
tívuma ez a nosztalgia-mentes törek
vés az önismeretre, melynek végső cél
ja míndíg az érdemes megmaradás
számbavétele volt. Gaál István ftilmje
ilyen számbavétel, de egyben bíztató
erőgyűjtés is alkotó munkájához,

UNGvARY RUDOLF

Ha Betlehemben ezerszer is megszületett Krisztus, de benned nem, akkor megis
elvesztél. Angelus Silesius
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ZOLTÁN KODÁLY (1882-1967)

Ily a cinq années, mourut Zoltán Kodály, le composíteur hongrois d'une renom
mée mondtiale. Dans sa patrtie, il est apprécié mérne comme un grand éducateur
de son peuple, de plus, il fut un compóseteur émínent de la musíque et du choeur
sacraux. Ce numéro rapelle maintenant au souvenír les activités de ce grand com
positeur et savant.

L'artlele introductif: "L'unité dans l'oeuvre de Kodály", fut écrit par László
Eősze, musicologue, dírecteur de la section Iíttéraíre des Ed. de Musique. Il exa
míne surtout les ínfhiences réciproques se révélarit dans les oeuvres de Zoltán
Kodály, du musicologue et de I'ínvestígateur du folklore musíeaí, puísque ses
oeuvres ont été profondément empreintes de I'inspiratíon de la chanson populaire.
"La musique de Kodály est coneise, laconique, - écrtt-ííl; - elle évite soigneuse
ment les formul es les expressions prolíxes. Sa caracté - rístique est plutót d'une
objectiví.té, cette musique n'est ni réveu - se, nti sentamentale. Ce sont justemerit
les traits remarquables de la chanson populaire, surtout de ses couches ancíennes."

László Dobszay, professeur-chef de la chaire ft l'Académie de l'Art Musical,
analyse avec minucíosité dans son article "Le plan de Kodály, éducateur de son
peuple", les actívítés de Kodály qu'il développait pour éveiller I'intérét de la na
tion pour les valeurs du folklore musical horgroís, d'une part, d'autre part, pour
intégrer la culture musricaJe hongroise ft la culture générale d'Europe.

Benjamin Rajeczky, de l'ordre cístercíen, historien de Ia musique de renommée,
l'ancien ddreeteur de la Section des Recherches de la Mustique Populaíre ft l' Aca
dérnie Hongroise des Sciences, présente dans son artícle "Kodály ert; la science
du folklore musical hongroís", surtout les acttivités de Kodály savant et musíco
logue,

Alfonz Nádasi, de I'ordre bénédíctin, professeur il Győr, qu'une amitíé per
sonnelle de plusieurs dízaínes d'armées reliait au grand compósiteur et qui fut
son confesseur permanent, corisaere deux articles ft la mémoire de Kodály. Dans
le premier, "Le patriotísme de Kodály", il explíque que, parallelement avec
l'épanouissement de la sensíbdlíté musticale de la nation et l'éveil conscient
du sens national de cette musique et de sa culture, qui fut un problerne crucial
de Kodály, il soulignaít toujours l'ímportance de ce que cette musique dűt cul
tivée comme la part íntégrée a la musique européenne, et non comme un folklore
particuher et exotique. L'éducation et la formation rnusícales étaient logtemps
négligées en Hongrte, surtout avant la guerre. Ce fut le grand mérite de plusíeurs
écoles catholiques et protestantes "qu'elles étalent ües premieres a construire
le bátirnerrt dant on révast, ainSli qu'il y a 900 ans, a Pannonhalma, Pécsvárad,
Pécs, Veszprém Fehérvár, Marosvár et plus tard, a Sárospatak. ert; dans d'autres
écoles [usqu'ící peu connues, et lesquelles contribuaíent a faJire avancer la cause
de la musique européenne." - L'autre article d'Alfonz Nádasi, "Kodály. I'hom
me et I'amí", présente ses vertus, son sens pédagogíuque excellent, la passion dont
il se consacrait aux affaíres, etc.

ZoUán Gárdonyi, musícologue et compositeur, l'ancien díscíple de Kodály et
professeur retraité de l'Académíe de la Musique de Budapest, apprécie le péda
gogue de la compositíon, dans son étude "La musíque sacrale de Palestrína dans
la pédagogie de Kodály", et il souligne le rőle important du ehoeur sacral lequel
lnfluencaít I'enseignement de Kodály. "Dans les exercices de cornpositíon d'air,
Kodály apportait une grande attention a ce que la beauté des arrs choraux, li
mités eux-rnémes dans I'hauteur et la profondeur, insístát partículieremerrt a
I'approche, a la culminatlon et a I'abandon raffinés ... Il exigeaít de ses dísciples
qu'Ils ne fusserit pas contents de la qualtité moyenne des airs treuvés par eux,
mais qu'Ils s'efforcassent a les rendre plus "Palestrine", par des vartiations. Pour
ces exercices, il faltait composer toutes des séries de corrtrepoínts, surtout a
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l'échelle fondamentale. Au moment ou toutes les possibilités semblaient étre
épuisées, Kodály - fl la vue de ses disciples, - esquissait des variations encore
plus belles et plus partartes.

Pál Péter Domokos, chercheur du folklore musícal, ethnographe, présente le
poete fameux des Hongroís "csángó", vívant en Roumanie, Demeter Lakatos, lors
de sa 60eannJiversaire. - Zoltán Latinovits, l'acteur prominent, publie ses pensées
dans "La míse en scene d'un drame", - Dans le ressort "Vie et Evangíle", I'ar
tícle de István Tótfalusy, une courte médítatíon, est publié. - Szilveszter Sólymos,
professeur bénédictin fl Pannonhalma, nous informe sur la sítuatíon actuelle du
renouveau liturgique.

Nouvelle d'Emil Simon; poémes de Mária Bozóky et de Demeter Lakatos.

L'ALLUSION DU PAPE PAUL VI A. LA "VIGILIA"

A cette Pentecőte, un pélerinage national, conduit par des évéques et le clergé,
visita Rome. A cette occasion, Paul VI recevait fl une audíence privée les évé
ques et les prétres, il prorionea un discours latin devant eux ou il parlait de I'édu
cation religíeuse du peuple et de la conservation de la famille. "En parlant des
iamilles - dit le Saint Pere -, il est ínévítable de mentionner la crise actuelle
dont vous pouvez étre témoíns méme dans votre pays, Nous citens les dates de
l'étude publiée dans VIGILIA, dans le numérc de mars, traitant la dírnínuation
des naissances, aínsí que I'accroíssement des avortements, des dívorces et des
suícídes, On ne peut pas vester indifférents fl voír ces faits, Nous avons l'infor
mation que les autorítés hongroíses développent de grands efforts pour remédier
ces maux. Le devoír urgent de l'Église est qu'elle y intervienne le plus víte
possible dans son domaine, puisqu'fl s'agit des problemes strictement éthiques,"

ZOLTÁN KODÁLY (1882-1967)

VOI' fünf Jahren starb Zolitán Kodály, der weítberühmte Komponist, der in
seiner Heimat, in Ungarn auch als grosser Volkserzieher geehrt wird. Ausserdem
war er auch ein hervorragender Reprásentant der sakralen Musik und der kirch
lichen Chorkultur. Unsere Nummer dient dem Andenken des grossen Musikers
und M,uSlikwissenschaftlers.

Der einleitende Artikel wurde - unter dem Titel "Die Einheít des Kodály'
schen Lebenswerkes" - von dem Musíkhístoriker László Eősze, Lelter der Mu
slkliteratur-Abteilung der Budapester Musikverlagsgesellschaf't geschríeben, In
seinem Beltrag uritersucht er welche Wechselwírkungen in der 'I'atdgkeit Zoltán Ko
dálys, des Komponisten, des Folkloristen und des Musikwissenschaftlers zur Gel
tung kamen. Das Kodály'sche Lebenswerk wurde entschieden durch die Inspiration
der ungarischen Volksmusík bestimmt. MasSliv und wortkarg ist die Kunst Kodálys
- stellt der Autor fest - und geht eíner breítschweifigen Konzeption aus dem
Wege, Er ist eher sachlich, als traumerísch und wird nie sentimental. Diese zwei
Züge charakterisieren auch die Volkslieder, besonders die von alten Zeiten.

László Dobszay, Professor an der Budapester lVIusikakademie schrieb seinen
Essay unter dem Titel "Der Volkserziehungsplan Kodálys". Er schildent ausführ
lich die Tatigkeit Zoltán Kodálys, die sich eínerseíts darauf richtete diie Werte der
ungarischen Volksmusík in seinen Landsleuten bewusst zu machen und gleichzeítíg
diese musikalísche Kulbur in die allgemeine europáísche KuLtur eínzuschalten.

Benjamin Rajeczky, Zisterzienser Pater und namharter lVIusikhistoriker und
ehemallger Direktor der folklorístíschen Abteilung an den Ungarischen Akademíe
der Wissenschaften würdigt in seinem Essay, betitelt .,Kod<ily und die ungarísche
Volksmusik-Wissenschaft" in erster Linie die wissenschaftliche und folkloris
tische Tatigkeit KodMJYs.

Alfonz Nádasi, Professor des Benediktiner Gymnasíums von Győr, der viele
Jahrzehnte lang ein persönlicher Freund des Musíkers war. und der auch stariddger
Beichtvater Kodálys war, gedenkt in zwei Beitragen des grossen MuSlikers. Der
Titel seiries ersten Artikels lautet: "Das Ungartum Kodálys". Er stel1t fest. dass
Kodály-obwoM fül' ihm die Ausbildung des musikaldschen Bewusstseíns der Na
tion und die bewusste Reflektierung auf die Eígenant unserer Kultur edne zent
rale Frage war -verkündete gleíchzeítag und mit demselben Akzernt, dass man
diese eígenartíge, uralte, völkische Musíkkultur nicht im Gegensatz zur euro-
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paischen Musik, sondern eíngegldedert in dieselbe pflegen muss. Die musikalische
Erzíehung war lange Zeit ein Stiefkind in Ungarn. Besonders vor dem Krieg war
dies der F'all, Ein unverganglácher Verdíenst war deswagen der katholischen, evan
gelíschen und reformierten Schulen, "dass sie als erste Handlanger dafür arbei
teten, dass das ertraumte Gebiiude auígezogen werde. Eberiso wie vor neunhun
dert Jahren Pannonhalma, Pécsvárad, Pécs, Veszprém, Fehérvár, Marosvár und
dann spiiter Sárospatak und víele bisher unentdeckte Gesangschulen der euro
paíschen Musikkultur geholfen haben". Der andere Beltrag von Alfonz Nádasi
tragt den Titel: "Der lVIensch und der Freund". Er würtígt hi er die ausserordent
lichen menschlichen Qualtitiiten, die leídenschaftlíche Liebe zur Sache und das
einzigartige pedagogische Gefühl Zoltán Kodálys.

Zoltán Gárdonyi, Komponist und Musíkwissenschattler, ehemaliger Schüler
von Kodály und pensíoníerter Professor der Budapester Musikakadernie schrieb
eine sehr ínteressanze Erinnerung unter dem Titel "Die sakrale Musík von Pa
lestrina in der Pedagogie von Kodály". Er beschreíbt wie grosse Rolle der Chor
kunst von Palestrína in der Kodály'schen Musikpedagogie zukam. "Beli der Einü
bung der Melodíekomposímíon legte Kodály sehr grossen Wert auf die Tatsache,
dass die Schönheit der fül' den menschlichen Gesang bestimmten Melodien in
grossem Masse von der Annáherung zum Gipfelpunkt und von der Erreichung
und dem Verlassen derseiben abhángt, es sei denn, dass die menschliche Stímme
bezüglích der Brehte beschranlet ist. Er erwartete, dass seine Schüler sich nicht
mít der Fehlbarkeit der von ihnen komponierten Melodien abfinden, sondern sie
sollen trachten diese Melodien ein bisschen mehr palestrinaartíg' zu gestalten.
Um das einzuüben, musste man - hauptsachldch am Anfang - eine ganze Reine
Oegenstdmmen konstruíeren. Manchmal schíen es, dass der Schüler schori alle mög
lichen Kombinationen erschöpft hatte, als Kodály - vor den Augen seiner Schüler
- eine an Schönheit allie bisherige übertreffende Gegenstírnme aufzeichnete.

Anknüpfend an unsere .Juní-Nummer, die sích mlt der Thematik des Oeku
menísmus beschaftágte, veröffentLichen wir in unserem DIALOG-Feuilleton je
einen Essay von László Márton Pákozdy, Professor an der ReformiertenTheo
lcgíschen Akadernie und Chefredakteur der reformierten theologíschen Revue
und von József Félegyházy, Professor der Kirchengeschichte an der Budapester
Katholischen T'heologischen Akademie. Sie befassen sich vom protestantíschen,
bezw, katholischen Gesichtspunkt mit den ungarischen Unionsbewegungen in der
Vergangenheit,

Pál Péter Domokos, der namhafte Folkloríst, würdigt, gelegentlích seines
sechzígsten Geburtstages, den m Rumamen lebenden Demeter Lakatos den berührn
ten Díchter der Csángó Ungarn. Der hochgeschátzte Schauspieler Zoltán Latinovits
sprícht von seinen Gedanken unter dem Titel "Ein Dráma ínszeníeren", In seinem
Feuilleton "Leben und Evangesíum" schreíbt István Tótfalusy eine kurze Medi
tation. Szilveszter Sólymos, Benediktiner Pater aus Pannonhalma schildert die
heutige Lage der Líturgischen Erneuerung,

Erzáhlung von Emil Simon, Gedichte von Mária Bozóky und Demeter Lakatos.
I

PAPST PAUL VI. ZITIERTE VIGILIA

Gelegentlích des diesjahr-igen Pfingstfestes begab sích eine ungarische na
tionale Pilgerfahrt nach Rom mit der Leltung eines TeiílJes des ungarischen Epis
kopátes und mehreren Geistlichen. Papst Paul VI. empfing nicht nur alle Teilneh
mer der Pilgerfahrt, sondern gewáhrte auch eine Sonderaudienz den Bischöfen und
Geistlichen, die nach Rom gereíst waren. Er sprach zu ihnen in lateínischer
Sprache in der er sich auch über die relígíöse Erzíehung des Volkés und über
die Aufbewahrung der Wente der Famíhie áusserte. "Wenn schon von der Fami
lie die Rede ist - sagte unter anderem der Heilige Vater - ist es unmöglích die
hentige Krise der Famillie nicht zu erwáhnen, die Krise die auch Ihr in Euerer
geliebten Heirnat feststeilen könnt, Als Beispiel erwiihnen wir den Essay der in
der díesjáhrígen Miirz-Nummer der Vigilia über den Oeburtsrückgang, über dem
Abortus, über die Scheidungen und Selbstmordfálle, Der Tatsache gegenüber kön
nen wir nicht gleíchgültíg bleiben. Wir erfuhren, dass auch die staatlíchen Be
herden diese űbel zu hellen trachten. Es ist eíne dríngende Auf'gabe der Kirche.
dass sie auf diesem Gebiet auch in íhrem eígenen Wírkungskreís ZJU dieser Hei
lung beítrage, da es sich, im engsten Sinne des Wortes, um ein moralisches
Problem handelt."

F. k.: Várkonyi Imre - 5316-72. Fővárosi Ny. 5. telep - F. v.: Ligeti Miklós



VI. pAL pAPA HIVATKOzASA A VIGILIARA

Mint ismeretes. ez év püskösdjén magyar nemzeti zarándoklat járt Rómában, amelynek
püspok í és papi résztvevőit külön is fogadta VI. Pál pápa. Hozzájuk intézett beszédében,
amint azt az Új Ember június 4-i számában olvashat tuk, l< Szentatya többek között ezeket
mondotta:

"Ha már a családról van szó, lehetetlen, hogy ne említsük a család mai vál
ságát, amelyet a ti szeretett hazátokban is tapasztalhattok. Példának hozzuk fel azt
a tanulmányt, amely a Vigilia ez évi márciusi számában jelent meg a szüle
téscsökkenésről, az abortuszról, a válásokról és az öngyilkosságokról. A tényekkel
szemben nem maradhatunk közömbösek. Értesültünk arról, hogy maguk az állami
hatóságok is igyekeznek ezeket a bajokat orvosoini. Az egyháznak sürgető köte
lessége, hogy ezen a téren, saját hatáskörében, mivel szeros értelemben erköl
csi problémáról van szó, a bajok orvoslására siessen."

SZÁMUNK íROIROL. - Eiisze László zenetörténész. a Zeneműkiadó Vállalat
zenei-irodalmi vezetője. Tanulmánya a debreceni Kodály Zoltán Zenetudományi
Ulésszakon, 1971. február 2-án elhangzott előadás.

bobszay László a Zeneművészéti Főiskola tanszékvezető professzora. Leg
utóbb (1972 április) "A népének hazai története" c. eikkét közöltüle.

Rajeczky Benjamin zenetörténész, egykor Kodály növendéke a Zeneművészett

Főiskolán. Az MTA Népzenekutató Csoportjának nyugalmazott igazgatója.
Nádasi Alfonz bencés tanár Győrött.

Gárdonyi Zoltán zeneszerző és zenetudós. egykor Kodály növendéke a Zene
művészeti Főiskolán. A zenetudományok kandidátusa. az MTA zenetudományi fő

bizottságának tagja, a Zeneművészefí Főiskola nyugalmazott professzora.
Pákozdy László Márton a Theologiai Szemle főszerkesztője, a Református Te

ológiai Akadémia profeszora. Legutóbb (1972 június) a "Protestáns uniós törek
vések" c. cikkét közöltük.

Félegyházy József a budapesti római katolíkus Hittudományi Akadémia egy
háztörténet professzora. 1969 májusában "Történelmi irodalmunk kezdetei" c. ta
nulmánvát közöltüle.

Domokos Pál Péter népzene- és néprajzkutató.
Sólymos Szilveszter bencés tanár Pannonhalmán.
Tótfalusy (Jelenits) István piarista tanár, író, irodalomtörténész. 1972 február

jában "Ábrahúm áldoz-ata" c. írását közöltüle.

KÖVETKEZO SZAMAINKBOL

"Az egyházi életnek vannak olyan formái és struktúrái, amelyek megalvadt
hibáknak tünnek. Az egyház önmagához való hűsége nem jelentheti azt, hogy
megrőgződjék e hibákban. A krítikus teológiának itt határozottan ellent kell mon
danía" - J. B. Metznek, a neves német teológusnak e soraival indítja következő

számunk vezető tanulmányát ("Az egyházban levő változásokról") Tomka Ferenc.
_. Ez év augusztusában fejeződik be a Szent István jubileumi év. Ebből az alka
lombül közöljük Király Ilonának a XI-XV. század Szent István ábrázolásait fel
dolgozó cikkét és Vas József írását, mely a Szerit István-kori misék történeti át
tekintéset adja. Szántó Konrád a jászok és a ferencesek hétszáz éves kapcsolatára
hívja fel a figyelmet, a jászberényi volt ferences templom és kolostor ötszáz éves
fennállása alkalmából. - Lukács László .,A tévedhetetlenség problémáj ához" c.
cikkében Karl Rahner és Hans Küng emlékezetes vitáját és annak visszhangját
ismerteti a pápai csalhatatlanság kérdéséről. - Pergel Ferenc nagyszabású tanul
mányában a magyar szellemi ellenállás történetének egyik izgalmas fejezeiét
(1941-1944) írja meg "A Nyugat utóda, a Magyar Csillag" címmel. - Makkai
Ádám (USA) az anyanyelvi fennmaradás problémáját boncolgatja az amerikai ma
gyarak körében. - Szépirodalmí anyagunkban KaZló Ferenc és Possonyi László
nove llúját, Mécs László és Tóth Judit verseit közöljük. - A Vigilia Galéri:íjában
Dévényi It:án és Szedő I,ás::ló Borsos Míkl ós szobrászművész életművét és leg
ujabb rnunkáit mutatja be.
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