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Puskás Tivadar 
HARANGOK A MÉLYBEN 

„Pillanatom öröklétben forog” 
Weöres Sándor 

 

Módszertani bevezető 

Zenei anyanyelvünknek, tágabban: a magyar népzene bartóki vonatkozásainak 
szentelt dolgozatom általános, történeti szempontból kísérli meg a téma hajszál-
gyökereinek átvilágítását. 

Mi az, hogy zene, ősi, érintetlen népdal, gyűjtés? Hogyan szabad, és hogyan nem 
szabad a ‘nép‘ dalához (a nemzet ‘tudatalattijának‘ enigmatikus termékéhez, zenei 
anyanyelvünkhöz) közelítenie a gyűjtőnek, feldolgozónak, rendszerezőnek, és végül, de nem 
utolsó sorban a zeneszerzőnek? Itt már nemcsak magának a gyűjtéstörténetnek a labi-
rintusában bolyongunk, hanem rátévedünk a folklór műzenei hagyománnyá finomo-
dásának területére is. Most éppen csak megemlítem: 1905-ig tart az ‘úri‘ nóták és 
‘félnépi‘ termékek zagyva egyvelegének összehordása, válogatása és publikálása. Ami 
kevés ‘eredeti‘ népdalnak számíthatott, az is fogyatékosan, pontatlanul került papírra 
és kiadásra. Az még szerencsés esetnek tekinthető, ha a dallam (úgy-ahogy) lejegyezte-
tett, mert az 1799-ben induló (további részkiadásaiban 1823-ig tartó) Énekes Gyűjtemény 
szövegei mellett éppúgy nincs dallam (lejegyzett kottaanyag), mint a későbbi (1844–46-
os) Kecskeméti Csapó Dániel Dalfüzérkéjében. A legelső, alapvetőnek is tekinthető gyűj-
tés Pálóczi Horváth Ádám nevéhez fűződik. Ő már ‘zenét‘ is gyűjt, hozzávetőleges 
kottaírással, kulcsok, hangmódosítások, ritmus- és előadásmód (melizmatikus népé-
nek, ősi ornamentika, mellékhangok, glissandók, kiejtés) jelzése nélkül. A konfúzió 
(szempontnélküliség, szakmai felkészületlenség) mélységének érzékeltetésére elég 
megemlíteni, hogy Szini és Limbay a Himnuszt is felveszik ‘népdalaik‘ közé. 

A nagy fordulat: 1905, Bartók és Kodály fellépése. Ők valóban az ősi, autentikus 
néplélek érintetlen rétegéhez nyúlnak. Használható hagyomány híján az anyaggal 
(ének, énekes) való közvetlen érintkezés nyomán alakítják ki az új lejegyzési, rendsze-
rezési és tudományos feldolgozási rendszer alapelveit. Enyhe neologizmussal úgy is 
mondhatnám: a ‘pályán‘ tanultak meg focizni. (Hacsak a finn irodalmi társaság – 
Ilmari Krohn és Armas Launis szerkesztette – kiadványait nem tekintjük ‘edzői‘ utasí-
tásoknak.) Mik lennének a Bartók–Kodály-féle módszer-rendszer alapelvei? 
Tömören: fonográffal rögzítés; hang- és előadáshű lejegyzés; variánsok feltüntetése; 
szótárszerű dallamrendezés – a zenei szerkezet alapján; párhuzamos gyűjtés más né-
pek folklórjából – az átvételek és rokonságok kimutatására, ami egyúttal az összeha-
sonlító zenetudomány alapjainak lefektetését is jelenti. 

 ‘Kutatóárok‘ – mondják a régészek, s ez Passuth László egyik regényének a címe 
is. A néplélek tudatalattijába merített ásóra ‘kőzetek‘ tapadnak minden korból, mű-
fajból és a néplélek életszemléletének, érzelmi skálájának rejtett bugyraiból. Van ott 
minden a gyermekénekektől (kesergőn, bújdosón, balladán át) a tréfás gúnydalokig. 
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Képviseltetik minden (történelmi közérzet, öröm, bánat, humor, jeles napok), egy 
dolog viszont (számomra) hiányzik: a kaszinókban és kocsmákban ‘dankópistázó‘, 
sírva-vígadó dzsentrit ellenpontozó paraszt – aratódala. (Gondolj Bartók 44 hegedű-
duójának a 33-as számot viselő darabjára! ) 

A ‘nép‘ diktatórikus rendszerek által devalvált fogalom. Ürügy és hivatkozási 
pont, óriások tenyerében lapuló, hol kenetesen simogatott, hol összeroppantott 
massza. Ahogy a pillanatnyi hatalmi érdekek és uralkodási szempontok megkívánták. 
Tájainkon a közelmúltban épp csak megállították a bulldózereket, amelyek házaikat és 
fatornyos templomaikat készültek letarolni. A táj lelkét is meg akarták semmisíteni. 
Hogy mit óhajt? Senkit sem érdekelt, de ‘Valaki‘ mindig a fülébe súgta vagy a fejébe 
verte (puskatussal, jobb esetben vezércikkel), hogy mit akarjon. Kész csoda, hogy – 
tudatának mélyrétegeibe zárva – sikerült romlatlanul megőriznie azt az (ezerévesnél 
idősebb) kincset, amely ‘megszólítva‘ zúgni kezd, mint a tenger moraját rejtő kagyló, s 
életérzésének, erkölcsének gyémántfényével besugározza, átvilágítja tudatunkat. 
Leibniz ablaktalan monászaként, melyen – éppen, mert természetes léte és változásai 
egy belső elvből fakadnak – nem fognak a külvilág bomlasztó erői. 

Mi hát a ‘nép‘, amelyre mindig olyan könnyű volt hivatkozni (ma is az), hol s 
miben ragadható meg – egy nemzet legmélyebb, legszervesebb lényegét hordozó – 
(kierkegaard-i) rejtőzködő ‘én‘-je, s főleg mi az a ‘gyémánt‘, amit olyan sokáig rejtege-
tett előlünk? 

Nem szociológiai értelemben szándékozom a kérdéssel (jelzésszerűen) foglalkozni. 
A ‘puszták‘ népét (mint társadalmi réteget) Móricz józanabb (mondhatni nyersebb) 
elfogulatlansággal emelte (Camus szép szavával) az alkotás ‘fényébe‘ tudós-
zeneszerző kortársánál, mely sokban különbözött Bartók idilli, eszményítő faluszem-
léletétől. A művészet két különböző műfaját nem szabad (mert lehetetlen) összemérni, 
rangsorolni, de talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy a népdal szellemétől átita-
tott Bartók-zene fényeit nem halványította el Móricz novelláinak, regényeinek 
(esztétikai) ragyogása. A fogalmi talajtól elszakadt zene, mint üzenetet hordozó-
sugalló kifejezési forma, különben is előnyösebb pozícióból indul a – nemzeti nyelv 
nehezen nyitható kalitkájába zárt – irodalomnál. A sokrétű (értsd: szociológiai, 
politikai,  történelmi és bölcseleti) feladatait ellátó mindenkori magyar író nehezebben 
tört utat a nemzetközi elismertetés felé, mint a mindenkori magyar zeneszerző. 
Ennek ellenére senki ne gondolja, hogy Bartók világhírének falát babérlevelekkel 
tapétázták, hogy élet- és alkotópályájának ösvényei nem voltak kirakva az (anyagi) 
kilátástalanság és (művészi) reménytelenség macskaköveivel. Sőt, mint később látni 
fogjuk, alkotói alapelveit egy frankfurti zenebölcseleti iskola üdvöskéje, éppen hitele-
sen magyar gyökereinél megragadva kísérli meg a Zene esztétikai léghajójából kihajítani. 
Bartók ekkor (1929-ben) már túl van harmadik alkotói periódusán, amely A csodálatos 
mandarin bemutatójával zárul. (Köln, 1926 november) A Szenkár Jenő vezényelte 
előadáson maga is jelen volt, és közvetlenül érzékelhette művének hatását. Az előadást 
botrány, tüntetés követte, világi és egyházi főméltóságok tiltakoztak az ‘erkölcs-
telenség‘ ellen, a karmestert pedig kirúgással fenyegették meg felettesei. A Mandarin 
sikertelenségének, látványos bukásának okaival (rendkívül gyors gondolati fejlődésű) 
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szerzője azon nyomban tisztában volt. Semmi jót nem várt se Színháztól, se közön-
ségtől. (Kodály írta róla: ‘Magánélete: bánat.‘) Komor hangú levélben panaszolja (még 
1917-ben) a belényesi zenetanárnak, Ioan Busitianak:  

>Mi a m. kir. Operaház?! Augias istállója, csupa disznóság szemétdombja, zűrzavarok 
tanyája, fejetlenség tetőpontja (… ). Az emberek már előre fenik a fogukat ellenem.< 

Ekkor már tudja, hogy a ‘másik‘ ellen öldöklő háborút vívó ember (Pascallal 
szólva) világnak dicsősége és gyalázata, s ez a kettős profil (Szép és Csúf, Ideális és 
Groteszk) örökké letéphetetlen maszkként tapad Janus-arcára. Azt viszont nem is 
sejthette, hogy a világ egzisztenciális ‘fenyegetettségének‘ állapotában (1929 a gazdasági 
világválság kirobbanásának éve) nemcsak a korlátolt értetlenkedők acsarkodásával kell 
továbbra is szembenéznie, hanem egy induló zenefilozófus is feni rá bölcseletének 
‘negatív‘ dialektikáján és a Schönberg-kör (dodekafón-sorvariációs szigorából párolt) 
technikájának köszörűkövén csíszolt (esztétikai) ‘fogait‘. Theodor Wiesengrund-
Adorno nem nyárspolgári vagy valláserkölcsi megfontolásokból támadta az érett 
Bartók ‘folklorizmusát‘, hanem egy rendszeresnek hitt eszme-magatartás normatív-
elméleti sáncaiból. Nem lelki ‘fülekkel‘, hanem – spekulatív gondolatrendszereken ed-
zett – ‘ésszel‘ hallgatta a zenét. Nem hitte, hogy a ‘nézz hát egy percre szellemi szemekkel‘ 
madáchi magatartás (ha egyáltalán hallott Madáchról), csak a mű alapeszméjének fel-
szikrázására, az ihlet-fény felvillanásának pillanatára vonatkozik. Az ‘öröklétben‘ 
forgó pillanatra. Képtelen volt felismerni, hogy Bartók népdalhoz (tehát az általa 
inkriminált ‘folklorisztikus‘ és ‘tonális‘ elemekhez) való fordulásának ugyanazok vol-
tak az indítékai, amelyekkel az új bécsi iskola új zenéje lesöpörte a kottapapírról a múlt 
minden csábító kacatát. Amellyel minden kiszikkadt formát és walzer-mosollyá fagyott 
tartalmat irgalmatlanul a szemetesbe dobált, mint A játszma vége zárójelenetében 
Beckett a darab szerencsétlen öregember figuráit. Bartók (szeizmográf érzékenységű) 
idegrendszere is jelzi a Világ és Tudat kirobbanó válságát, amiről Adorno (Beckett 
epéjébe mártott tollal) így ír: 

>(…) a remény kicsúszik a világból, amelyben éppoly kevéssé lehet megőrizni, mint az öregek 
táplálékát, a kását és pralinét s visszatér oda, ahonnan kiindult, a halálba.<  

Hasonló ‘világvége‘ hangulatban nyúl Bartók a népi dallamkincs legmélyebb réte-
geihez, jóval – a zenebölcselet miséit skolasztikus zsinatszellemben celebráló – 
Adornó fellépése előtt. Nem elméleti ‘kását‘ és ‘pralinét‘ keres benne, hanem az 
‘öregedő‘ világ kihunyó szellemét ébresztő, saját alkotói vénáját gyakorlatilag is meg-
termékenyítő, tápláló eledelt. Orfeuszként száll alá a nemzeti-etikai tudat Alvilágába, 
hogy azt ‘szóra‘ bírja. Atonális népzene nincs(!), érthető tehát, hogy (1929-ben) 
felcsattant a frankfurti filozófus hangja. Kevés gondolkodó képes (főként, ha német) 
saját elméleti előfeltevéseinek kényszerzubbonyát levetkőzni és szabadon lélegezni. 
Azért akadnak kivételek is. 1775-ben David Hume műveinek német fordításai felébresz-
tik a königsbergi nyergesmester fiát (Kantot) dogmatikus ‘szendergéséből‘, amelyben 
korábbi rendszerének konklúziói ellenkezés nélkül simultak a tudományos (és vallá-
sos) tételekbe. Adorno viszont a Mandarin frenetikus haláltáncának, félelmetes alleg-
ro barbarójának hatására sem képes premisszáinak szorításából szabadulni. Érzéket-
len a bartóki halálvízió ázsiai ízeire, vak az ‘elhangolt‘ pentatónia egzotikus színeire, 
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és süket a ‘nagyváros‘ (erkölcsi) ‘zajának‘ izzó gyűlölettel doboló ritmusára. Nem 
ismeri fel a tonális és nem-atonális elemek közötti különbséget, mert figyelmen kívül 
hagyja a (nyugat-európai dúr-moll sémát archaikusan szétfeszítő) kelet-európai folklór és 
műzene szerves szintézisét. A méltányosan ítélkezni akaró utókor azonban (részlegesen) 
mentségeket is felhozhat az autoriter német szellem (állig begombolkozott) 
képviselője számára. Mert Adorno a fasizálódó német középosztályt nézte népnek, és 
annak talmi csillogású kultúráját népművészetnek. Radikálisan nonkonformista zászlólo-
bogtatása így kettős fogantatású. Egyrészt ideológiai aggodalmak, a (nemzeti-
szocialista – közismert nevén náci – eszméktől átitatott) felnőtt- és jugend-szerveze-
teknek a német nemzetre és Európára egyaránt veszélyes tevékenysége, másrészt a 
(már említett) Schönberg-kör mindenfajta tonális megnyilvánulást elutasító, elvi anti-
folklorizmusa táplálta. A reális lét elől elvont (nyugatcentrikus) szillogizmusainak 
paravánja mögé rejtőző teoretikus a saját nemzetének ideologikus vadhajtásaiból 
(mint ‘részből‘) párolt szentenciáit terjeszti ki a (számára homályos távolságokban 
gomolygó) egészre. A Bartókék által megtisztított nép-fogalomról (mint nemzettörzsbe 
és lombkoronába éltető nedvet pumpáló gyökérről) sejtelmei sem lehettek.  

Bartók tudatosságára jellemző, hogy túllép a látszaton. Felismeri, hogy az általános 
értelemben vett népnek (heterogén közegként) nincs, nem lehet közös tudatalattija, de 
a parasztnak (pontosabban: a magyar parasztnak) igen. Nem lehet véletlen, hogy 
betegségétől gyötört, bőröndjét már csomagoló zeneszerző még Harvard-előadásaiban 
is csak elvétve mond népzenét, gyakori szóhasználata szellemében nyelve azonnal 
parasztzenére fordul. Három évtizeddel korábban (1915 júliusában) az általában szűk-
szavú, de gördülékeny tollú Kodály lakonikus megállapításban szögezi le: >(…) vége 
az országnak, ha gyökerét el hagyják pusztulni.< 

Hogy mire, kire utalt a gyökér fogalmával, nem lehet kétséges. Később is visszatér 
erre a gondolatra:  

>Tisza Istvánnal egyetértek, hogy a magyar földművelőt a legtökéletesebb emberfajnak tartom. 
De más konzequenciát vonok le ebből.<  

Hogy melyek voltak ezek (az idejekorán levont) konzekvenciák, és hogy komo-
lyan is vette őket, azt egész életével, alkotó-nevelő munkájával bizonyította. 

Kodály ‘Doktor Úr‘ a 30-as évek táján megállapítja a diagnózist:  
>Hogy ki a beteg? Bizony az egész magyar szellemi élet. (. . . ) Tünetek: légzési nehézségek, 

akadozó vérkeringés. Sietek hangsúlyozni, gyógyítható. Elég friss vért termel, csak nem tudja 
eljuttatni mindenüvé. (. . . ) Az a kérdés, találni-e olyan szert, olyan közös éltető nedvet, amely a 
sokfelé elágazó organizmus minden szervének nyújt valami tápláló erőt. Mi mintegy 30 éve arra a 
meggyőződésre jöttünk, hogy ez a szer csak a népzene lehet.< 

Kodály ‘Tanár Úr‘ kijelöli a terápia módozatait is:  
>Iskolák (kiemelés az eredeti szövegben – P. T. ): feladata volna az életre előkészíteni a 

zenében is. A zenepedagógia újjászületésére van szükség, amely nemcsak az Életre készít fel, 
hanem az ‘igazi‘ Zene felé is egyengeti az utat. Vissza tehát a (Rousseau-felvilágosította) európai 
Szellem őseredeti alakjához – általában, a nemzet ‘természetes‘ meloszához a Zenében. 
Oktatásban és – alkotásban.‘ Azt mondja erre, mi közöm a durva paraszt durva dalához? 
Mozart, Beethoven az én világom. Mozart! (Kodály ritka felkiáltójeleinek egyike – P. T.) egy 
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lezáruló arisztokratikus aranykor utolsó tagja, bár benne is megtalálható a német népzene igen 
finoman desztillált alapanyaga. De Beethoven? Razumovszki-kvartettben felüti a fejét az orosz 
népdal. (…) Wagner és Verdi! (…) a Meistersingerekben megcsap a való élet, a német élet levegője, 
ez már a német népzenében gyökerezik. Verdi minden dallama az olasz népzenéből fakad, mely 
azonban már századok óta felszívódott a műzenében. Bach? Műveinek nagyobb fele el sem 
képzelhető a német korál, tehát népdal nélkül. Brahms? Kora ifjúságától. Ennyi nagy szellem 
csodálta és szőtte bele alkotásaiba a népdalt – kisebbekről nem is beszélve, akik közül Grieg 
évekig lakott norvég parasztok közt, hogy első kézből kapja, bölcsőjében lesse meg.< 

Igen: ki kell menni (esővel, sárral, széllel dacolva) a városoktól, vonat füttyétől 
távol eső apró falvakba és gyűjteni, jegyezni a néplélek legmélyebb bugyraiban őrzött 
(Ázsia széléről Pannóniába hozott), ‘bölcsőből‘ áradó, ősi dallamkincset, mielőtt 
menthetetlenül ‘sírba‘ száll.  

1904 végén Bartók Béla, a Budapesti Akadémia nemrég diplomázott, művészje-
lölt zongoristája, műzenei ihletet kereső ifjú komponista váratlanul ezt írja egyik, Elza 
húgának címzett levelében:  

>Most új tervem van, a magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni s a lehető legjobb 
zongorakísérettel a műdal nívójára emelni.<  

Álljunk talán meg ennél a levélnél és fontos előzményénél. Nevezetesen: 1904 
nyarának egyik váratlan eseményénél, amely magyarázatot adhat a már két éve alkotói 
krízisben szenvedő Bartók ‘új tervének‘ indítékaira.  

A Ratkó melleti Gerlice-pusztán (ma szlovák fenségterület) nyaraló Nagy István 
‘méltóságos Úr‘, minisztériumi képviselő családjánál egy Erdélyből származó, fiatal 
parasztlány szolgál, és gyakran énekel a gyereknek. A neve: Dósa Lidi. Ugyanabban a 
villában bérel szobát a fiatal Bartók, pihenést, testi-lelki felüdülést keresve a helység 
vidéki csendjében. Meg talán zongorázgatni is akar, és (ha lehet)… komponálni. 

Magyar történelem, magyar sors! 
Goethe Iphigeniájának – észak ködében megbicsaklott – prózáját a délszaki fény 

oldja költészetté. De Bartóknak – a nagyváros zajában elnémult – Múzsáját milyen 
halmok ölén lehet újra megszólaltatni? Ilyenkor nyilván el kell menni! De hová? A 
német költőnek Itáliába, a magyar zeneszerzőnek . . . Gerlice-pusztára.  

Magyar sors? Igen. És magyar szerencse! 
>Egymás mellett vót a szobánk – emlékezett később Dósa Lidi. Örökké hallottam, 

hogy zongorázik. … Egyszer aztán meghallotta, hogy énekelek. Énekeltem a gyereknek. 
…Tetszett Bartóknak a nóta, azt mondta, hogy még énekeljek, mert ő le szeretné jegyezni. Amikor 
leírta a nótát, ment a zongorához és lezongorázta. Aztán hívott engem és kérdezte, hogy jól 
zongorázza-e. Hát pont úgy vót, ahogy én énekeltem.< 

Így kezdődött hát: 1904 forró nyarán egy vékonydongájú, szemüveges fiatalem-
ber fülében váratlanul megkondul (Atlantisz távoli harangjaiként) – a szomszéd 
szobában éneklő parasztlány hangja.  
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