
"Én, II. Jáno s Pál, Péter lengyel utóda,
Róma püspök e és az egyetemes egylláz pász
tora , szeretetből fakadó felhívással forduluk
hozzád, vén Európa! Találd meg újra ön
magad, légy önmagad, fedezd fel újra gyöke
reidet, találd meg újra lelki egységedet!

Ha Európának sike rü l megvalósítania a
különböző nyilatkozatokban lefektetett,
nagyszerű állí tásokat, min t egyet emes embe
ri jogok, európai biz tonság és együ ttműkö

dés, és si ke rül megnyíl nia Krisztusnak, nem
kell szorongáss al tekin teni a jövőbe. Utat
mutatn ak Európa nagy személyiségei: A vilai
Teréz, Benedek, Cirill és Metód. Az egyház
Európát akarja szo lgálni, a Sze ntszék és a
kato likus közösség tevékenységével."

II. János Pál

UJFALUSSY JÓZSEF

ZENE ÉS EURÓPAiSÁG

Először Moszkv ában, 1971 -ben hangzott el, majd 1972-ben Koppenhágában , a
Nemzetközi Zenetudomanyi Társaság kongresszusán Zofia Lissa, az azóta
elhunyt lengyel muzikológus professzor mondta el a felhívást olyan egyetemes
zenetörténet megírására és szerkesztésére, amely lemond a megszokott Európa
központú szemleletről és az egész emberiség legkülönbözőbb né peinek, nemze
teinek, a földkerekség legkülönbözőbb országain ak, tájain ak zenetörténetét
egyesíti hatalmas korpuszban.

A munka elkezdődött, azóta világszerte számos munkatárs és mun kaközösség
dolgozik a résztanulmányok megírásán, amelyekből majd össze kell állnia a
nagy összefoglalásnak.

A nehézségek az első pillanattól kezdve nyilvánvalóak voltak. Számos nagy
ősi, esetenként igen gazdag és kifinomult zenekultúra él ma is világszerte a.száj
hagyomány, a személyes továbbörökítés fokán, mint általában a folklór , mint
zömében a táncművészet; folytatja az élet más alkalmaitól és eszmei ágazataitól
nem független művészetek életét. Ha tehát a nagy összefoglalás nem elégszik
meg a különböző jellegű, múltú és jelenű zenekultúrák puszta egymás mellé so
ro lásával, akkor a történetírás korszerű, komparatista módszerét kell alkalmaz
nia. Ez pedig mindjárt az első lépésben fölveti a kérdést: mi tette, hogy az euró
pai zenének írott, kronológiailag és fejlődési rendben számon tartott, sajátos és
valóságos története van? Más szóval: mi tette, hogy éppen az európai zenetörté
neti tudatosság és lelkiismeret vethette fel, tűzhette napirendre alkalmas időben

az egész emberiség zenetörténetének megírását? .
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A magyarázatot alighanem ugyanott kell keresnünk, ahol magyarázatot lelünk
az európai kultúra más ágainak, a tudománynak, a filozófiának, a társadalmi és
államformáknak, az emberi együttélés módjainak sajátosan európai fejlődésére
is: a gnóthi szeauton - ismerd meg önmagadat - igényének megszületésében és
ösztönző erejében. Az európai ember, akiről Szophoklész azt énekeltette az Anti
goné híres kórusával, hogy minden dolgok között a legfélelmesebb, mohó és csil
lapíthatatlan étvággyal látott neki, hogy egész világát mind teljesebben és mind
gyorsabban birtokába vegye. Közben arra kényszerült, hogy újból és újból szá
mot vessen a megtett úttal és önmagával. A thébai szfinx egykori kihívó, életbe
vágó kérdésére újabb és újabb válaszokat kellett keresnie. Az egymás nyomába
lépő, egymásból születő válaszok láncolata érlelődött mítoszból történelemmé,
az emberi nem azonosság-tudatává, különösen fejlett és érzékeny történelmi
öntudattá.

Ennek a fejlődésnek a mentén nőttek a művészetek Európában kultikus cse
lekményből a világ esztétikai szemléleiének és elsajátításának eszközeivé és
módszereivé, úgy, ahogyan a görög dráma - együtt a görög tudománnyal, mate
matikai és filozófiai gondolkodással - Aiszkhülosztól Euripidészig, két-három
emberöltő alatt megtette az utat a kultusztól az esztétikai katharzisig. Először

Európában fejlesztette az éneklő-zenélő emberi közösség a zenét bonyolultan
összetett, homogén és öntörvényű közlő közeggé. Az írásbeliség megteremtése
elősegítette, hogy maradandó alkotásokban öröklődjenek tovább egy-egy kor ze
nei öntudatának dokumentumai. A zene jellemzőit, a hangmagasságokat és az
időtartamokat, a hangerőt és a színezetet, tehát a dallamot, a ritmust és az
együtthangzást olyan logikusan egybevágó rendszerre szervezte, amely immár
alkalmassá vált arra, hogy önállóan, saját szintaxisával más közlési módok: a
gesztusok és a szavak, a mimika és a beszéd segítségéről lemondva alkossa meg
különös világát. Olyat, amely belső viszonyításainak szervezett és logikus rend
jével a világ jellemző összefüggéseinek, ezek dinamikajának modellje lehet, úgy,
ahogyan az koronként az egyes embercsoportok szemléletében megjelenik. A
hangélmények elemi idegélettani, nyugtató vagy felcsigázó. inkantatórius hatását
emocionális erőforrásként állítja a művészi jelentés szolgálatába. Segítségével
teszi folyamatos drámai élménnyé az összefüggések erővonalainak követését,
esztétikai átélését.

Az európai zene nagy zárt alkotásai úgy formáInak cselekvénnyé, drámai tör
ténéssé egy-egy lényeges és jellemző társadalmi élethelyzetet, hogy az egyes al
kotások sora nem csupán a zene saját történetévé illeszkedik össze, hanem
egyúttal az emberiség belső történetének sajátos krónikája, történelmi képsora
is kirajzolódik benne, az európai történelemszemlélet és történelem-élmény
jellege szerint.

Minél fejlettebb ennek a történelmi öntudatnk a zenei ága is, annál inkább ér
zi felelősnek magát a zenében élő és gondolkodó egész emberi nem zenekultú
rájáért és zenetörténetéért. És amint az európai hagyomány és történelmi példa
fokozatosan megtermékenyíti a 20. századivá váló emberiség saját életmódjának
és gondolkodásmódjának alakítását, úgy válik az egyben mind öntudatosabban
érzékennyé a maga különös zenetörténeti tradíciója iránt.
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Nem egyéb ez a folyamat, mint az európai körből kifelé áramlása annak a bel
ső történeti folyamatnak, ahogyan Európa népei, nemzetei zenében is európaivá
váltak, a maguk hagyományával gazdagították a közös zenei örökséget. Nemzeti
tradíció, helyi zenei szokásrend és európai közösségi tudat mérte össze magát,
amikor a múlt században a kelet-európai népek nemzeti öntudata a maga zenei
garanciáit kereste. Az orosz nemzeti zene nagyjai éppúgy megmérkőztek az
európai hagyománnyal, mint a magyar nemzeti zenei alkotás is, mégpedig lega
lább két nagy ütközetben. Az elsőt Erkel, Mosonyi és Liszt nemzedéke .vívta, a
másodikban Bartók, Kodály és kortársaik vitték győzelemre egyszerre az euró
paiság ésa magyarság zenei ügyét. Éppen művészetük tette nyilvánvalóvá, hogy
a kettő nem kettő; hogy az európaiság gazdagabbá, színesebbé vált a népek tava
szának nemzeti áramlataitól, és hogy a nemzeti zenék az európaiság közös neve
zőjén fejthetik ki igazán legsajátabb értékeiket. Ki vonná kétségbe Schönberg,
Stravinsky, Debussy, Janáéek, Enescu, Bartók annyira egyénien és nemzetien
más zenéjének közös európaiságát? .

A jövőre nézve csak kérdéseink lehetnek. Elég erős lesz-e ez a hagyomány,
hogy Európából folyamatosan kiáramolva, immár az egész emberiség sokszínű

zenei hagyományainak közös nevezőjeként gazdagodjék 'önmaga is értékében?
Vagy még inkább, hogy maga az emberiség elég erős lesz-e ahhoz, hogy hű ma
radjon önmagához és legjobb hagyományaihoz? Könnyen elfog a kétkedés an
nak láttán, hogy hogyan árad el világszerte az európaiság másik jellegzetes ter
mékeként a kommerciális szemlélet és életmód a művészetben is. Érték-e még az
európai zene filozófiai-történeti öntudat-őrző minősége egy korban, amely a
használati, napi értékek szintjére degradálja, konzum-termékké silányitja eszmei
értékei között a művészetet is? Megmarad-e ösztönző, erőt adó társunknak öntu
datunk, méltóságunk, történelmi múltunk és jövőnk letéteményese, a nagy euró
pai zeneművészet, vagy prostituáltan, cselédsorban tengődve kell filléres porté
kává válnia, narkotikumként kell-e önmaga felejtésében segítenie az embert?

Talán egyebek között a nemzetközi zenetörténet eszméje, megírásának szándé
ka adhat valamelyes biztatást arra nézve, hogy a zenei hagyományunkban őrzött

értékek akár megszüntetve is megőrződnek, vagy éppen az emberiség egésze
iránti felelőssége tudatára ébredő korban megérik majd reneszánszukat, úgy,
ahogyan az antik humánum is beépült egy arra érett korszakban az európaiság
alapvetésebe.
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