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Móra Ferenc  
 

Magyarok szimfóniája 
 

Nem tudjuk, ki, hol, mikor vetette el az első búzaszemet, ki hó-
dította meg a tüzet, ki mondta el az első imádságot, hol ringattak elő-
ször bölcsőt? Mint hajnali kép a hosszú fasorban, a kultúra kezdetei 
is elmosódnak az évezredek és évtízezredek alléjában, s örökre isme-
retlenek maradnak azok, akik az emberiség legnagyobb jótevői vol-
tak: az első búzavető, az első kőbaltakészítő, az első tűzgyújtó, az 
első csónakfaragó, az első dalnok… 

Mi volt az első dal? Férfitorok harsogta-e el a legyőzött ellenfél 
véres teteme felett, vagy anya gügyögte el bölcső felé hajolva, apai 
fájdalom tördelte-e, míg a remegő kéz egy haldokló gyermek megtört 
szemét fogta le, vagy szerelmesek tanulták el búgó gerlicéktől? Mint 
minden őstörténet, bizonytalan és ingatag a dalé is. Eredetét keresték 
az ős ösztönökben, a háborúban, a szerelemben, és gyökerei nyilván 
többfelé lenyúlnak az élet mélységeibe. Egyet bizonyosan tudni vél-
nek az újabb nép-pszichológiai kutatók: a társas dal eredete a társas 
munkára megy vissza. A dal lényege a taktus, a megismétlődő ütem. 
Taktusra kopogtak az őserdőkben a kőbalták, taktusban csapkodták 
az egyfából faragott csónakban a vizet az evezősök, s ezt a ritmikus 
kopogást, amiben egyformán kedve telik a mai kis vadembernek, a 
gyermeknek, s a nagy gyermeknek, a vadembernek, ezt a taktust 
dallal kísérték az ős favágók és az ős csónakosok, s így születhetett 
meg az első férfikar, egyszerre az első közös, szervezett munkával. 

Egy régi ásatásomon, vagy húsz évvel ezelőtt, találtam Alföl-
dünk homokjában egy cserépsípot vagy furulyát, a kőkorszakbeli 
ember hagyatékából. Mikor kiráztam belőle a földet, és a számhoz 
emeltem, fölébredt benne az ötezer év óta alvó hang, és kísértetiesen 
süvöltött bele a föltárt sírok némaságába. Az omlatag vázak csontuj-
jai nem ragadták meg a kőbaltákat, hogy leüssék vele a betolakodott, 
fosztogató idegent, az ötezer éves emberek szétporlottak a napon, de 
primitív cserép hangszerük túlélte őket, a művészet már ebben az 
együgyű formában is halhatatlan volt, s az ősidők dala ma is megvan 
a gügyögni kezdő gyerek magaaltató, vontatott melódiáiban. 
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Ami a magyar dalt illeti, a lexikon nagyon okos könyv, de nem 
hiszem el, hogy a magyar dalosegyleteknek még százéves múltjuk 
sincs. Van azoknak ezeréves is. A dal az első lélegzetvétele egy kezdő 
nemzetnek. Előbb volt dal, mint országgyűlés, és az akszakálokat, 
akik az országgyűlésen egymás üstökébe kapdostak, aztán megint a 
dal békítette össze. A dal akkor nem ünnepek fehér kalácsa volt, ha-
nem mindennapos kenyér. Vele kezdődött és vele végződött minden, 
rítus volt, mint később a keresztvetés, s kár, hogy kiment a divatból. 
Mert a dalozó ember mind jó ember, s a világ annál jobban 
elcudarodott, minél kevesebbet daloltak benne. A mi eleinknek egész 
életét végigkísérte a dal. Dalolva mentek a tanácsba és a csatába, 
dallal áldották és kérlelték a Hadurat, dallal avatták a Boldogasszony 
ágyát fekvő, új anyát, és dallal dombolták a sírt a vezérnek, aki lova 
hátán ülve, jobbján szíve szerelmével, balján leghívebb szolgájával 
átköltözött a mennyég füvellő mezőire. 

Különös játéka a véletlennek, hogy az innen-onnan ezeréves 
első írott följegyzés a magyar dalról, a szegényember daláról szól. 

Szent Gellért életiratában van följegyezve, hogy a szent püspök 
egy dunántúli útjában valami majorságban szállt meg, s mikor elal-
vás előtt belemerült a breviáriumba, minduntalan megzavarta ájta-
toskodásában valami monoton hang, ami kívülről szűrődött be. Egy 
súrolódó kőnek a hangja s az azt kísérő énekhang. 

– Micsoda furcsa zaj ez, Valter? – kérdezte a püspök a diakónu-
sát. 

– A szolgálólány őrli odakint az eresz alatt a holnapra való bú-
zát a kézimalmon – felelte a diakónus –, s dalol mellé, hogy ébren 
tartsa magát. 

– Úgy? – mosolyodott el a szent, aki a dal hazájából, a vájt fülű 
olaszok földjéről került a barbár szittyák közé. – Akkor hát ez a ma-
gyarok szimfóniája. Különös szimfónia, Valter! De mit csinálnának a 
szegények, ha nem is dalolnának? Nagy áldás a dal, Valter fiam! 

A dal valóban nagy áldás, és ezer esztendőn át mindig különös 
szimfónia maradt az élet malmát szüntelenül húzó-vonó, szegény 
magyarok szimfóniája, akik fáradt szemüket dallal tartják nyitva az 
éjszakában. A dolgozók szimfóniájának az alapmotívumai mindenütt 
egyformák a föld kerekén, de egyikben sincs annyi sötét tónus, annyi 
fojtott, dalban sem kimondható fájdalom, mint a magyarok szimfóni-
ájában… 
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…Az a ház, amelyikben én lakom, szemben van a városi zene-
iskolával, ahol esténként énekpróbákat is szoktak tartani, s olyankor 
sokszor beárad hozzám a magyar dal varázsa, míg fejem fáradtan 
bukdosik az írásom fölött. S ha lefogott szemmel hallgatom a dalt, 
elsorjázik előttem boldogtalan nemzetünk egész története, Csaba ve-
zér csillagrúgó hada dobogásától egészen azokig a tömegsírokig, 
amelyek fekete gyöngysorként díszítik Európa nyakát a nyugati ten-
gerek szélétől egész az Urálig. S míg hallgatom a dalokat, amelyek-
ben Koppány vezér pogány haragja dübörög, az első szent király 
áhítata zeng, Dózsa György halálkínja sikolt, a magyar legény lába 
dobban, a magyar lány szerelme susog, a magyar anyák imádsága 
sír, és átka zörget az ég bezárt ablakán – míg hallgatom a magyar 
dalokat, mindig történetbájú iskoláskoromnak egy képe foszforesz-
kál előttem. Lehel vezért látom, amint a Lech mezején, a vesztett 
csata után, utolsó lélegzetével még egyszer belefúj a kürtbe, és szerte 
a haláltarló fekete-piros virágai közül felkönyökölnek rá a haldokló 
magyarok: hallga csak, hallga, tán újra kezdődik… Nyila hullt tegez-
zel, kettétört karddal, elkopottan és megtiportan, önmagunk által is 
meggyalázottan heverünk ma mi is a haláltarlón, s amint megzendül 
a magyar dal, felneszel rá a lélek: hallga csak, hallga, tán újra kezdő-
dik a magyar élet, s minekünk is „lesz még egyszer ünnep a vilá-
gon”… 

 


