
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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